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Dojarka rurociàgowa
Zarzàdzanie dojem w oborze uwiàzowej
DeMax CT I DeMax 50T I DemaTron 40T I DemaTron 50T

GEA Dój & Sch∏adzanie WestfaliaSurge

GEA Farm Technologies – w∏aÊciwy wybór

Nasze instalacje rozwijajà si´ zgodnie
z wymaganiami hodowcy i zwierzàt
Profesjonalna instalacja udojowa
powinna rozwijaç si´ wraz ze
zmieniajàcymi si´ wymaganiami nie
tylko hodowcy, ale równie˝ zwierzàt.
Komfort krów oraz funkcjonalnoÊç
dojarki sà, oprócz aspektu
ekonomicznego, najwa˝niejszymi
czynnikami, branymi pod uwag´

przy projektowaniu rozwiàzaƒ
technicznych. GEA Farm Technologies
oferuje system dojarek rurociàgowych,
odpowiadajàcych wielkoÊci stada,
posiadanym pomieszczeniom
i mo˝liwoÊciom finansowym.
JednoczeÊnie instalacja rurociàgowa
zapewnia potencja∏, wystarczajàcy

dla dalszego rozwoju produkcji mleka.
Firma GEA Farm Technologies
oferuje przemyÊlane i sprawdzone
rozwiàzania technologiczne
dla dowolnej obory uwi´ziowej.
Urzàdzenia udojowe GEA Farm
Technologies sà symbolem jakoÊci.

Masz wa˝ne powody by doiç w oborze uwi´ziowej:
teraz jest ich o cztery wi´cej.

Nowe urzàdzenia z serii T oferujà innowacyjnà
technik´ w czterech wersjach:

Praca w oborze uwi´ziowej oznacza szczególnie bliski
kontakt cz∏owieka i zwierz´cia.
Dzi´ki nowej serii urzàdzeƒ do sterowania dojem firmy
GEA Farm Technologies poprawia komfort, wydajnoÊç
i ekonomi´ w oborze uwi´ziowej.

DeMax CT – sterowanie dojem + wy∏àczenie pulsacji
DeMax 50T – sterowanie dojem + zdejmowanie aparatu
udojowego
DemaTron 40T – pomiar mleka + wy∏àczenie pulsacji
DemaTron 50T – pomiar mleka + zdejmowanie aparatu
udojowego
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kolor niebieski - rurociàg podciÊnieniowy
kolor ˝ó∏ty - rurociàg mleczny
kolor zielony - instalacja myjàca

¸uk uchylny
Instalacja myjàca

Myjnia

Pompa pró˝niowa

DeMax CT

QuadroFix – kurek stanowiskowy

Jednostka koƒcowa
Sch∏adzalnik

w∏aÊciwy wybór
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DeMax CT – wprowadzenie do nowej serii T
DeMax CT pomo˝e w pracy dzi´ki przemyÊlanej automatyce. Wysy∏a sygna∏y
ostrzegawcze przy zbyt niskim przep∏ywie mleka i pokazuje koniec doju za
pomocà sygna∏u Êwietlnego. Jak wszystkie urzàdzenia serii T, DeMax CT
steruje elektronicznie pulsacjà z dok∏adnà zmianà pomi´dzy taktem ssania
i odpoczynku. DeMax CT i technika stymulacji przedudojowej StimoPuls
eliminujà b∏´dy dojarza i wyr´czajà go, masujàc wymi´ automatycznie metodà
wibracyjnà.
DeMax CT

WYPOSA˚ENIE

Wskaênik niskiego przep∏ywu mleka i zakoƒczenia doju

sygna∏ Êwietlny

Automatyczne wy∏àczanie pulsacji po zakoƒczeniu doju

✔

R´czne sterowanie

Dostosuj technologi´
do wymagaƒ zwierz´cia –
otrzymaj to, co najlepsze.

✔

Stymulacja przedudojowa StimoPuls

opcja

Przycisk zdalnego startu ma w´˝u podciÊnienia

opcja

Szybkoz∏àcze QuadroFix

opcja

Carry 10 T – Pneumatyczny pulsator
Constant dzia∏a bez zasilania
elektrycznego i mo˝e pracowaç
zarówno w dojarkach konwiowych,
rurociàgowych oraz halach udojowych.
Wziernik przep∏ywu mleka Visomat
i kurek QuadroFix (opcja).

QuadroFix – wielofunkcyjny kurek
stanowiskowy. Wystarczy jeden ruch
r´ki: za pomocà kurka QuadroFix
po∏àczysz szybko wszystkie przy∏àcza
aparatu udojowego z rurociàgiem
mlecznym, podciÊnieniowym
i zasilaniem elektrycznym.

Carry 10 T

QuadroFix

Celem ka˝dego hodowcy
jest pozyskanie jak najwi´kszej
iloÊci mleka przy jednoczesnym
optymalizowaniu kosztów jego
produkcji. Dobre przygotowanie
krowy do doju zwi´ksza mlecznoÊç
od 5 do 10%.
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Wp∏yw
stymulacji
na produkcj´
mleka

dzienna wydajnoÊç jednej krowy

StimoPuls – jak d∏oƒ dojarza.
wydajnoÊç
po stymulacji

wydajnoÊç
bez stymulacji

1

wycielenie

100

laktacja

200

zasuszanie

300 dni

Aktywna informacja, dêwi´k i obraz – DeMax 50T

JesteÊ stale na bie˝àco dzi´ki sygna∏om Êwietlnym
i dêwi´kowym.
DeMax 50T informuje o zakoƒczeniu procesu doju za
pomocà sygna∏ów Êwietlnych i wyraênego sygna∏u
dêwi´kowego. Nawet, gdy pracujesz „na drugim koƒcu”
obory, us∏yszysz sygna∏ dêwi´kowy koƒca doju. Po
zakoƒczeniu doju urzàdzenie automatycznie i w ∏agodny
sposób zdejmie aparat udojowy.

DeMax 50T
Wskaênik przep∏ywu mleka
Pomiar czasu doju

WYPOSA˚ENIE
mo˝liwoÊç póêniejszej rozbudowy
✔

Wskaênik niskiego przep∏ywu mleka i zakoƒczenia doju

sygna∏ Êwietlny i dêwi´kowy

Automatyczne wy∏àczanie pulsacji po zakoƒczeniu doju

✔

Automatyczne wy∏àczanie pulsacji po okreÊlonym czasie doju

✔

Automatyczne zdejmowanie aparatu udojowego

✔

R´czne sterowanie

✔

Stymulacja przedudojowa StimoPuls

opcja

Przycisk zdalnego startu na przewodzie pulsacyjnym

opcja

Szybkoz∏àcze QuadroFix

✔

Konfiguracja poprzez menu

✔

Licznik roboczogodzin

✔
w∏aÊciwy wybór
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DemaTron 40T – perfekcyjna kontrola zwierzàt
dzi´ki miernikowi iloÊci mleka

Nowoczesna obudowa poprawia czytelnoÊç i wydajnoÊç pracy.

DemaTron 40T mierzy obj´toÊç
mleka. Otrzymujesz informacj´
na temat udojonej iloÊci mleka,
a automatyczne wy∏àczenie pulsacji
odbywa si´ dok∏adnie
we w∏aÊciwym momencie
zapobiegajàc pustodojom.

Wszystkie urzàdzenia serii T cechuje ergonomiczna i przemyÊlana obudowa
z poliw´glanu o nowoczesnej konstrukcji. Chroni wn´trze i jest jednoczeÊnie
Twojà centralà informacyjnà. Na czytelnym wyÊwietlaczu ∏atwo odczytasz
iloÊç mleka, przep∏yw mleka i czas doju.

DemaTron 40T
Pomiar iloÊci mleka i Wskaênik przep∏ywu mleka
Pomiar czasu doju

WYPOSA˚ENIE
✔
✔

Wskaênik niskiego przep∏ywu mleka i zakoƒczenia doju

sygna∏ Êwietlny i dêwi´kowy

Automatyczne wy∏àczanie pulsacji po zakoƒczeniu doju

✔

Automatyczne wy∏àczanie pulsacji po okreÊlonym czasie doju
¸agodne dla zwierz´cia automatyczne zdejmowanie aparatu udojowego
R´czne sterowanie

✔
mo˝liwoÊç póêniejszej rozbudowy
✔

Stymulacja przedudojowa StimoPuls

opcja

Przycisk zdalny start na przewodzie pulsacyjnym

opcja

Szybkoz∏àcze QuadroFix

✔

Konfiguracja z menu

✔

Licznik roboczogodzin

✔
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DemaTron 50T z pomiarem iloÊci mleka
i zdejmowaniem aparatu udojowego

DemaTron 50T ∏àczy to, co
najlepsze w serii T w jedno
doskona∏e urzàdzenie.
DemaTron 50T mo˝na pod∏àczaç
do rurociàgu mlecznego
i podciÊnieniowego jednym ruchem
dzi´ki kurkowi QuadroFix.
Stymulacja przedudojowa
StimoPuls redukuje prac´ r´cznà
i skraca dój. Innowacyjna technika
zdejmowania u∏atwia prac´.
Wynik: zdrowe wymiona, poprawa

wydajnoÊci i ekonomii w oborze
uwi´ziowej.
Automatyczne zdejmowanie to
Twój delikatny asystent!
Po zakoƒczeniu doju, DeMax 50T
i DemaTron 50T automatycznie
zdejmujà aparat udojowy za
pomocà elektronicznie sterowanego
silnika. Zanim silnik zacznie
zdejmowanie aparatu, urzàdzenia
serii T odcinajà podciÊnienie pod

DemaTron 50T
Pomiar iloÊci mleka i wskaênik przep∏ywu mleka
Pomiar czasu doju

strzykiem jednoczeÊnie napinajàc
link´ zdejmowania. W ten sposób
aparat udojowy da si´ ∏agodnie
zdjàç z wymienia. Dopiero wtedy
silnik zaczyna prac´, rejestrujàc
dok∏adnie, napi´cie linki. Gdy
przekroczy ono okreÊlone wartoÊci,
silnik automatycznie redukuje
napi´cie, a nast´pnie ostro˝nie
ponownie je podwy˝sza. Taka
technika zdejmowania jest niezwykle
delikatna i ∏agodna.Zastosowanie
DemaTron 50T eliminuje pustodoje.
WYPOSA˚ENIE
✔
✔

Wskaênik niskiego przep∏ywu mleka i zakoƒczenia doju

sygna∏ Êwietlny i dêwi´kowy

Automatyczne wy∏àczanie pulsacji po zakoƒczeniu doju

✔

Automatyczne wy∏àczanie pulsacji po okreÊlonym czasie doju

✔

¸agodne, automatyczne zdejmowanie aparatu udojowego

✔

R´czne sterowanie

✔

Stymulacja przedudojowa StimoPuls

opcja

Przycisk zdalnego startu na przewodzie pulsacyjnym

opcja

Szybkoz∏àcze QuadroFix

✔

Konfiguracja poprzez menu

✔

Licznik roboczogodzin

✔
w∏aÊciwy wybór
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Kolektory Classic 300 i Classic 300 Evolution
JeÊli chcesz doiç sprawnie i szybko, potrzebujesz odpowiednio wywa˝onego
aparatu. Ok. 2/3 ci´˝aru aparatu Classic 300 i Classic 300 E stanowià kubki
udojowe. W ten sposób podczas doju zapobiega si´ sztywnemu
i nieelastycznemu zawieszeniu aparatu udojowego na wymieniu.
Wyjàtkowy kszta∏t króçców kolektora zapewnia w∏aÊciwe ukierunkowanie
krótkich w´˝y mlecznych i nadaje im odpowiednie ∏ukowate wygi´cie.
Aparat udojowy ∏atwo dopasowuje si´ do ka˝dego kszta∏tu wymienia,
jak dobrze dopasowany but.
ClassicPro – silikonowa guma
strzykowa (opcja).

ClassicPro
– pasuje jak ula∏.

Classsic 300
Classic 300 doskonale nadaje si´ do normalnego i szerokiego rozstawu strzyków.
Strzyki sà obcià˝ane równomiernie, co gwarantuje bezpieczny dój, który nie ma
negatywnego wp∏ywu na wymi´ przy niskim podciÊnieniu.

Dla krów o normalnym
i szerokim rozstawie strzyków.

Kolektor Classic 300 z jednakowym,
szerokim rozstawem króçców.

Classic 300 Evolution
U wspó∏czesnych krów obserwujemy zmniejszanie si´ rozstawu strzyków. Specjalnie
dla nich GEA Farm Technologies opracowa∏a kolektor Classic 300 E! Nowatorskie
u∏o˝enie króçców pozwala perfekcyjnie dopasowaç si´ do rozstawu tylnych çwiartek.

Dla krów o wàskim
i normalnym rozstawie strzyków.
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Kolektor mleczny Classic 300 E
z ró˝nym rozstawem króçców dla
przednich i tylnych çwiartek.

Ma∏y, Êredni czy du˝y
rozmiar – guma strzykowa
ClassicPro dzi´ki swoim
walorom pasuje do
wszystkich strzyków jak
dobrze uszyty kostium.
Opatentowana, ruchoma
g∏ówka dopasowuje si´
do wymienia i strzyka
dowolnego kszta∏tu,
dzi´ki temu ca∏y aparat
utrzymuje si´ na wymieniu
stabilnie, nawet przy
mniejszym podciÊnieniu.
Guma strzykowa ClassicPro
chroni strzyki poprzez
wyjàtkowo g∏adkà
powierzchni´ silikonu.
Zapobiega gromadzeniu si´
mikroorganizmów
i u∏atwia mycie. To oznacza
ma∏à iloÊç komórek
somatycznych, mniejszà
liczb´ bakterii i tym samym
mleko wy˝szej jakoÊci.
Dotyk gumy ClassicPro jest
zawsze mi´kka i przyjemny
dla strzyków.

Szybki i bezpieczny transport mleka
Jednostka koƒcowa – jakoÊç od poczàtku do koƒca.
Mleko pozyskane z wymienia transportowane jest
rurociàgiem do jednostki koƒcowej, a nast´pnie
do sch∏adzalnika. Jednostki koƒcowe GEA Farm
Technologies zbudowane sà z myÊlà o tym, aby szybko
i bezpiecznie przes∏aç mleko bez pogorszenia jego
struktury i jakoÊci.
Sprawna pompa mleczna zapewnia szybki i bezpieczny
transport. Jest sterowana czujnikiem poziomu lub
czasem.
Komponenty, tj. zbiornik mleka, pompa mleczna
i zbiornik bezpieczeƒstwa dajà si´ dopasowaç
parametrami tak, aby skompletowaç urzàdzenie
o optymalnej wydajnoÊci.
Funkcjonowanie dojarki zapewnia solidny, samomyjàcy
si´ zbiornik bezpieczeƒstwa, który zabezpiecza instalacj´
pró˝niowà przed dostaniem si´ do niej mleka.

Automatyczny zawór spustowy (opcja).
Wod´ pozosta∏à po procesie mycia nale˝y bezwzgl´dnie usunàç z instalacji
aby ograniczyç rozwój mikroflory i nie dopuÊciç do kontaktu z pozyskanym
mlekiem. W tym celu jednostki koƒcowe GEA Farm Technologies mogà byç
wyposa˝one w r´czny lub automatyczny zawór spustowy.

w∏aÊciwy wybór
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CzystoÊç i najwy˝sza higiena z dowolnym systemem
myjàcym
Wspania∏e osiàgni´cia
w dziedzinie pozyskiwania
mleka doskona∏ej jakoÊci.
Mleko w klasie ekstra podlega
surowej kontroli pod kàtem iloÊci
komórek somatycznych i bakterii.
Dlatego te˝ bezwzgl´dna higiena
doju stanowi obowiàzkowà
przes∏ank´ w produkcji mleka. Tylko
za pomocà sterylnie czystej instalacji
do doju mo˝na otrzymaç surowe
mleko najwy˝szej jakoÊci, z mo˝liwie

SineTherm - niezawodna
technika mycia
w czterech fazach
Praca automatu myjàcego
SineTherm sk∏ada si´ z 4
etapów mycia. Po etapach

najni˝szà iloÊcià bakterii. Zdobyte
na przestrzeni kilkudziesi´ciu
lat doÊwiadczenia w produkcji
instalacji udojowych stanowi∏y
podstaw´, na której firma GEA Farm
Technologies skonstruowa∏a myjnie
z idealnie pasujàcà do nich paletà
Êrodków myjàco-dezynfekujàcych.
Rezultatem takich dzia∏aƒ sta∏a si´
wszechstronna higiena na bazie
nowoczesnej energooszcz´dnej
technologii automatów myjàcych.

mycia wst´pnego zimnà
wodà i fazy podgrzewania
instalacji goràcà wodà,
woda zostaje ka˝dorazowo
odprowadzona. Faza
mycia g∏ównego przebiega
cyrkulacyjnie i trwa

odpowiednio d∏ugo,
by zapewniç po˝àdany
efekt mycia. P∏ukanie
koƒcowe odbywa si´
poprzez jednorazowe
przepuszczenie przez
instalacj´ zimnej wody.

SineTherm

IloÊç wody, pobieranej
na ró˝nych etapach
mycia, jest regulowana
automatycznie za pomocà
czujnika ciÊnieniowego
w wannie myjàcej.

Wy∏àcznik bezpieczeƒstwa (opcja).
Uniemo˝liwia przypadkowe skierowanie mleka do Êcieku lub Êrodka
myjàcego do mleka. Utrata mleka z jednego choçby doju to wielokrotnie
wi´cej ni˝ cena tego zabezpieczenia.

TurboStar

TurboStar – higienicznie czysto
dzi´ki wzmocnionej sile mycia.
TurboStar - automat myjàcy
z mo˝liwoÊcià ustawienia czasu
i temperatury mycia oraz
mo˝liwoÊcià dogrzewania. Wst´pna
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i podstawowa faza mycia, a tak˝e
p∏ukanie zapewniajà dok∏adne
mycie i dezynfekcj´ wszystkich
podzespo∏ów, majàcych kontakt
z mlekiem, przy optymalnym zu˝yciu
Êrodków myjàcych i energii.

Niezawodna pompa pró˝niowa – warunkiem
stabilnego podciÊnienia
Olejowa pompa pró˝niowa RPS – sprawdzona technika.
Agregaty pró˝niowe typu RPS firmy GEA Farm Technologies charakteryzujà
si´ solidnà, zwartà budowà. WydajnoÊci pomp od 800 do 2800 l/min.
umo˝liwiajà zastosowanie do ka˝dego typu instalacji tylko jednej pompy.
Odpowiednie podciÊnienie i wystarczajàce rezerwy pozwalajà utrzymaç
podciÊnienie w instalacji na sta∏ym poziomie. ¸agodne i stabilne podciÊnienie
przy jednoczeÊnie du˝ych Êrednicach przewodów instalacji to êród∏o
wieloletnich sukcesów firmy GEA Farm Technologies.

Smarownica kropelkowa.
Pompy pró˝niowe typu RPS GEA Farm Technologies sà wyposa˝one
w bardzo dok∏adne i ∏atwe w obs∏udze technicznej smarownice kropelkowe.
Smarowanie wirujàcych cz´Êci pompy odbywa si´ w sposób ciàg∏y
i precyzyjny, co przed∏u˝a ˝ywotnoÊç urzàdzenia.

Niekorodujàcy zbiornik podciÊnieniowy z zaworem odcinajàcym.
Zbiornik podciÊnieniowy o pojemnoÊci 30 l jest wykonany z tworzywa
sztucznego. Umieszczony wewnàtrz zawór odcinajàcy chroni pomp´
podciÊnieniowà przed zalaniem nie tylko wodà, ale i mlekiem.
Skondensowana woda zostaje automatycznie odprowadzona zaworem
odwadniajàcym. Pompy pró˝niowe o wydajnoÊci powy˝ej 2000 l/min. sà
wyposa˝one w zbiornik podciÊnieniowy wykonany ze stali ocynkowanej.

Zawór regulacji podciÊnienia – bezpieczeƒstwo doju.
Zawory regulacji podciÊnienia Vacurex lub Commander zapewniajà stabilne
podciÊnienie w instalacji pró˝niowej. Ma∏a bezw∏adnoÊç i du˝a powierzchnia
filtrowania powietrza zapewnia prawid∏owe funkcjonowanie.

Vacurex

Commander
w∏aÊciwy wybór
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