GEA Farm Technologies

Europa / EuroClass
Sprawdzony typoszereg
hal udojowych typu Rybia oÊç,
który spe∏nia wszystkie oczekiwania

GEA Dój & Sch∏adzanie WestfaliaSurge

GEA Farm Technologies – w∏aÊciwy wybór

Hala udojowa Rybia oÊç spe∏nia
wszystkie wymagania cz∏owieka i zwierz´cia
Nowoczesne gospodarstwa,
w których odbywa si´ produkcja
mleka, wymagajà sprawdzonych
i praktycznych koncepcji hali
udojowej. Dojarnia Rybia oÊç
wychodzi naprzeciw tym potrzebom
w sposób szczególny. Jej przejrzysta
i zwarta konstrukcja spe∏nia wszystkie
wymagania cz∏owieka i zwierz´cia.
W tym aspekcie wymieniç nale˝y
dwurz´dowà rur´ falistà, znajdujàcà
si´ przy kraw´dziach kana∏u

udojowego. Wspólnie ze specjalnie
wyprofilowanà rurà piersiowà
tworzà, dostosowane do budowy
anatomicznej zwierz´cia, wygodne
stanowisko udojowe, na którym
ka˝de zwierz´ znajdzie pewne
i bezpieczne miejsce podczas doju.
Regulowana rura piersiowa (standard)
pozwala dopasowaç d∏ugoÊç
stanowiska do Êredniej d∏ugoÊci
krów w stadzie. Stanowiskowa rura
piersiowa

Zalety hali udojowej Rybia oÊç:
• bardzo prosta obs∏uga urzàdzenia, dzi´ki przemyÊlanej
konstrukcji oraz integracji podzespo∏ów techniki doju;
• spokojny i bezstresowy dój dzi´ki optymalnej pozycji
zwierz´cia;
• ukoÊne ustawienie krów pod kàtem 30° umo˝liwia
∏atwy dost´p do wymienia i swobodnà prac´;
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Fixomat (opcja) ustala pozycj´ krowy
niezale˝nie od jej d∏ugoÊci. Koryta
stanowiskowe (opcja) pozwalajà
na zadawanie paszy treÊciwej w hali
udojowej. Rozstaw stanowisk
udojowych co 1200 mm (standard)
pozwala zak∏adaç aparat z boku
i obserwowaç tylnà po∏ow´ zwierz´cia.
Ma potwierdzone praktykà zalety:
optymalna i wygodna pozycja
zwierz´cia i dojarza.

• zwarta, ocynkowana ogniowo konstrukcja;
• stanowisko udojowe dostosowane do budowy
i wielkoÊci zwierz´cia
• szybkie i ∏atwe zajmowanie stanowisk udojowych,
dzi´ki szerokim korytarzom;
• modu∏owy system konstrukcji stanowisk z mo˝liwoÊcià
dalszej rozbudowy
• prosty monta˝, niskie koszty eksploatacji

Europa / EuroClass - modu∏owa konstrukcja
umo˝liwia rozwój i zastosowanie wielu wariantów
wyposa˝enia
Europa / EuroClass ∏àczy w sobie wszystkie zalety
hali udojowej typu Rybia oÊç
Standardowy rozstaw stanowisk to 1200 mm.
Odpowiednio szerokie, dostosowane do zwierz´cia
przejÊcia, przyÊpieszajà wchodzenie i zajmowanie
poszczególnych stanowisk udojowych po obu
stronach hali. Tym samym mo˝na natychmiast
przyst´powaç do czynnoÊci zwiàzanych z dojem.
Spytaj sprzedawc´ o inne rozstawy pozwalajàce skróciç
hal´ lub zak∏adaç aparat z boku.

Wymiana grupy - zmiana zwierz´cia jest prostà
czynnoÊcià
Bramki wejÊciowe i wyjÊciowe dajà si´ w ∏atwy
sposób otwieraç i ryglowaç. Wystarczy jeden ruch
r´ki, aby podnieÊç lub opuÊciç rygiel. Konstrukcja
bramek daje cz∏owiekowi i zwierz´ciu maksymalnie
mo˝liwà ochron´ podczas wymiany zwierzàt.
Spytaj sprzedawc´ o warianty automatycznego
sterowania bramkami.
Koryta stanowiskowe - opcja

Ochronna kraw´dê kana∏u udojowego
Wykonana z ocynkowanej ogniowo stali i pokryta
odpornym na zu˝ycie tworzywem sztucznym. Dzi´ki
odpowiedniej wysokoÊci i wytrzyma∏oÊci, kraw´dê
czyni dój bezpiecznym dla krowy i dojarza. Chroni
krowy na stanowisku udojowym przed skaleczeniem,
a urzàdzenie przed ewentualnym uszkodzeniem.
Ochronna kraw´dê zapobiega równie˝ zabrudzeniem
odchodami zwierzàt innych podzespo∏ów hali
w kanale udojowym.
Stanowiskowa rura piersiowa Fixomat - opcja

w∏aÊciwy wybór
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Sterownik doju - od poziomu podstawowego
do wyposa˝enia na poziomie najwy˝szym
Ka˝dy znajdzie sterownik odpowiedni dla siebie
CentralPuls / AutoPuls / StimoPuls
• Rodzina pulsatorów
z elektronicznym sterowaniem.
• Stymulacja przedudojowa
wymienia (opcja).

DeMax 55
• Automatyczne wykrywanie koƒca
doju ze zdejmowaniem (opcja).
VisoFlow

DemaTron 60
• Pomiar iloÊci mleka.

LactoFlow

DemaTron 70
• Pomiar iloÊci mleka z certyfikatem
ICAR
• DeMas (opcja).

DemaTron 75
• R´czna identyfikacja krów

Metatron MB

Metatron 21 Standard / Premium
• Dwukierunkowa komunikacja
z programem zarzàdzania stadem
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Najwa˝niejszy element - styk maszyny
z ˝ywym zwierz´ciem
Dla krów o wysokiej wydajnoÊci mlecznej i szybkim oddawaniu
mleka wymagany jest aparat udojowy, zbudowany na bazie wiodàcej
technologii. GEA Farm Technologies oferuje Classic 300 wykonany
z trwa∏ych i higienicznych materia∏ów, zapewniajàcych wieloletnià
eksploatacj´. Aparat jest dopasowany konstrukcyjnie do anatomicznej
budowy wymienia, czyniàc dój szybkim i delikatnym.

Aparat udojowy
Classic 300

ClassicPro - pasuje jak ula∏
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
czemu 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.
Guma ClassicPro jest zawsze mi´kka
i przyjemna w dotyku dla strzyków.

ClassicPro
- silikonowa
guma strzykowa
(opcja)

Classic 300 - aparat udojowy dla
krów wysokomlecznych
Classic 300 jest wyjàtkowym
produktem GEA Farm Technologies,
stworzonym z myÊlà o zwierz´ciu.
Nie bez znaczenia sà jego
najwa˝niejsze elementy:
• kolektor o pojemnoÊci 300 cm3
odbierajàcy sprawnie du˝e iloÊci
mleka
• guma strzykowa odpowiednio
dopasowana do wielkoÊci strzyka
• kubek udojowy oraz w´˝e
mleczne.
Classic 300, wyposa˝ony w
silikonowà gum´ strzykowà
ClassicPro, odgrywa wa˝nà rol´
stymulacyjnà podczas oddawania
mleka.

PosiMax - rami´ pomocnicze dla aparatu
udojowego (opcja)
Prawid∏owo pozycjonuje
aparat udojowy,
jednoczeÊnie
równomiernie obcià˝a
wszystkie çwiartki
wymienia, nie poddajàc
aparatu udojowego
dodatkowym si∏om.

w∏aÊciwy wybór
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Najwy˝szej jakoÊci technika w Twoim gospodarstwie
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.

Zawór regulacji podciÊnienia bezpieczeƒstwo doju

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.
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Zawory regulacji podciÊnienia
Vacurex lub Commander dbajà
o stabilne podciÊnienie w instalacji
pró˝niowej. Du˝a powierzchnia
filtrowania zapewnia prawid∏owe
funkcjonowanie.

Vacurex Commander

CzystoÊç i najwy˝sza higiena z wybranym systemem
myjàcym
SineTherm - niezawodna technika mycia
w czterech fazach

Wspania∏e osiàgni´cia w dziedzinie pozyskiwania
mleka doskona∏ej jakoÊci.

Praca automatu myjàcego SineTherm sk∏ada si´
z 4 etapów mycia. Po etapach 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.
IloÊç wody, pobieranej na ró˝nych etapach mycia,
jest regulowana automatycznie za pomocà czujnika
ciÊnieniowego w wannie myjàcej.

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 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.
EnviStar specjalista
w dziedzinie
mycia
EnviStar - automat
myjàcy
oszcz´dzajàcy
wod´, Êrodki
myjàce oraz energi´
elektrycznà.

Wy∏àcznik bezpieczeƒstwa
(opcja).
Zapobiega przedostaniu mleka do
Êcieku i roztworu myjàcego do
mleka. Utrata mleka z jednego
choçby doju to wielokrotnie
wi´cej ni˝ cena tego zabezpieczenia.

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 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.
w∏aÊciwy wybór
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GEA Farm Technologies Sp. z o.o.
ul. O∏owiana 10, 85-461 Bydgoszcz
tel. 52 348 04 40, fax 052 348 04 50
www.gea-farmtechnologies.com

