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AutoRotor PerFormer Plus oferuje bardzo dużo 
możliwości. Nieważne, czy to gospodarstwo rodzinne 
albo ferma mleczna, czy stada średniej lub dużej 
wielkości - elastyczna koncepcja dojarni karuzelowej 
pozwala na dostosowanie wyposażenia i stopnia 
automatyzacji do Państwa indywidualnych potrzeb: 
minimalizacja nakładów pracy i ilości zatrudnianego 
personelu, proces doju dopasowany do Państwa życzeń 
i racjonalny dój raz lub dwa razy dziennie.   

AutoRotor PerFormer Plus umożliwia produkcję 
wysokojakościowego mleka zgodnie z najwyższymi 
standardami higieny. Jednocześnie krowy rozkoszują się 
komfortem obszernych stanowisk udojowych typu “bok 
w bok”. Takie rozwiązanie pozwala na przyszłościowe i 
zyskowne planowanie produkcji mlecznej.

System, który doskonale do Państwa pasuje.
Zyskowna produkcja mleka.

Indywidualna koncepcja obory z fachową 
pomocą firmy GEA Farm Technologies i 
wsparciem ogólnoświatowej sieci ekspertów.





AutoRotor PerFormer Plus 
łączy w sobie bardzo dużo 
indywidualnych możliwości:

• 24 do 80 stanowisk udojowych

• Bramka zamykająca dla drugiej rundy obrotu 
(opcjonalnie)

 
• PosiGuide: prowadzenie przewodu mlecznego dla 

racjonalnego zakładania aparatów udojowych oraz 
efektownego doju

• PosiForm: ramię prowadzące dla podnoszenia i 
opuszczania aparatu udojowego przy jednoczesnym 
polepszeniu ergonomii i higieny doju

• PosiGuide i PosiForm: ze zintegrowanym systemem 
prowadzenia linki gwarantującym łagodnie i 
niezawodne używanie 

• Urządzenie sterujące  DeMax zapewniające 
skuteczne, automatyczne zdejmowanie aparatów 
udojowych

• Urządzenia sterujące Metatron / DemaTron dla 
profesjonalnego zarządzania halą udojową oraz 
bardzo dokładnego pomiaru ilości mleka

• Wyświetlacz DPView w systemie udojowym 
AutoRotor:
– informacje o dojonych krowach
– informacja o ilości mleka na godzinę
– informacja o czasie trwania doju
– informacje statystyczne o zwierzętach

• podnoszone koryto (opcja) pozwala na szybki dostęp 
do dojarni karuzelowej

Pro
p

o
zycja n

a m
iarę











Elastyczna koncepcja: 

• kompleksowe rozwiązanie dopasowane do 
indywidualnych wymagań i wielkości stada

• zminimalizowane koszty zatrudnienia poprzez 
mniejszy nakład pracy

• bezstresowy ruch zwierząt przy największej 
wydajności 

• przyjazne dla zwierząt, obszerne stanowiska 
udojowe

• wersja Standard i Commercial umożliwiająca 10 lub 
24 godzinną pracę każdego dnia

• zamknięte i szczelne wygrodzenia karuzeli chroniące 
wszystkie elementy techniczne systemu

• zabezpieczona, betonowa powierzchnia 
antypoślizgowa  gwarantująca bezpieczny ruch 
zwierząt

• na życzenie dostępne są „okładziny” ze stali 
nierdzewnej montowane powyżej i poniżej 
betonowej platformy

• technika nie wymagająca konserwacji i zapewniająca 
długą pracę i długą żywotność całego systemu

• optymalne prowadzenie węża za pomocą 
specjalnego portalu umiejscowionego nad 
platformą, gwarantujące najlepszy przepływ mleka i 
stabilność podciśnienia

• zmontowane fabrycznie wygrodzenia gotowe do 
natychmiastowego montażu
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8  |  AutoRotor PerFormer Plus – The right choice.

System AutoRotor PerFormer Plus oferuje każdej krowie 
dokładnie to, czego potrzebuje: ciekawym rozwiązaniem 
jest bramka zamykająca dostępna jako opcja. W sytuacji, 
gdy krowa zrzuci aparat udojowy lub gdy jeszcze się doi, 
system – bramka zamykająca bez zatrzymania karuzeli 
przyblokuje krowę do drugiej rundy obrotu. Teraz 
można jeszcze łatwiej kontrolować krowy tego typu, a 
w razie potrzeby także oddzielić je od reszty stada. W 
ten sposób można zawsze maksymalnie wykorzystać 
pojemność dojarni karuzelowej i jednocześnie dbać o 
zdrowie swojego stada. 

Stała prędkość dojarni karuzelowej bez jakichkolwiek 
przerw obniża koszty pracy skracając całkowite czasu 
doju poprzez większą przepustowość dojonych 
krów na godzinę. Dodatkowo w mniejszych stadach 
czasochłonny, wstępny podział krów na grupy udojowe 
nie jest już potrzebny! Alternatywą dla bramki 
zamykającej jest sprawdzony system SpeedControl, 
który zmniejsza prędkość obrotową do momentu 
zakończenia doju krowy. Wybierzcie Państwo tę opcję, 
która do Was pasuje: wersję z bramką zamykającą lub 
bez.

W kierunku najwyższej wydajności.
Bezstresowy ruch dla wolno i długo dojących się krów

Swobodne wyjście Przyjazne dla zwierząt stanowiska Bezstresowy i ciągły ruch zwierząt
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Racjonalny dój z PosiGuide: ramię 
prowadzące pozwalające na szybkie 
założenie aparatu udojowego. W 
połączeniu z systemem EasyStart pulsacja 
uruchamia się automatycznie przy 
składaniu ramienia. 

Więcej komfortu i higieny z PosiForm: 
ramię zakładające unosi aparat udojowy 
na ergonomiczną wysokość! Podczas 
procedury zakładania system EasyStart 
włącza pulsację i dopływ podciśnienia. 
Po zdjęciu PosiForm obniża aparat 
udojowy i prowadzi go bezproblemowo 
pod chodzącymi zwierzętami.

PosiGuide: automatyczne zdejmowanie aparatów udojowych PosiForm: automatyczne zdejmowanie i opuszczanie aparatów 
udojowych

System AutoRotor PerFormer Plus wspiera Państwa 
podczas codziennej rutyny udojowej. Wybierzcie 
Państwo to ramię, które najlepiej pasuje do Waszych 
potrzeb: PosiGuide dla racjonalnego doju albo PosiForm 
dla lepszego komfortu doju i większej higieny przy 
dowolnie definiowanym obszarze zakładania aparatu 
udojowego. 

Obydwa ramiona są wyposażone w uchwyt z regulacją 
wysokości zapewniający optymalne założenie aparatu 
udojowego. Ponadto zintegrowana prowadnica linki 
gwarantuje obsługę i skuteczne ściąganie aparatu. 

Czysta rutyna od doju po zdejmowanie aparatów udojowych
Możliwość dostosowania rutyny doju do Państwa wymagań
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DPView Premium (opcja) – pulpit systemu 
AutoRotor oferuje wizualizację wszystkich 
informacji dotyczących sterowania i 
analizy oraz nadzór nad wszystkimi 
procesami istotnymi dla procesu udoju.

Opcjonalny system doprowadzania paszy 
pokocha każda krowa: Krowy jedząc 
swoją paszę pozwalają się spokojnie doić. 
Podnoszone koryto pozwala na szybki 
dostęp do wnętrza dojarni karuzelowej.

System AutoRotor PerFormer Plus jest połączony z systemem 
DairyManagementSystem 21 i nieustannie informuje personel o wszystkich 
wydarzeniach: Oprogramowanie Software DPView  oraz wyświetlacze 
sterowników aparatów udojowych przesyłają szczegółowe dane każdego 
zwierzęcia. 

Pełna informacja w każdym miejscu.
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Metatron to specjalista ds. zarządzania 
udojem, DemaTron to wszechstronny talent, 
a DeMax zapewnia skuteczne zdejmowanie 
aparatów udojowych - wybór należy do 
Państwa! Państwa „osobiści asystenci” z 
firmy GEA Farm Technologies gwarantują 
Państwu perfekcyjne dojenie w każdym 
momencie.

Pewność o każdej porze: Od sprzęgła obrotowego, poprzez 
odporny mechanizm jezdny, aż po niewymagających serwisu 
napędów elektrycznych. System AutoRotor PerFormer Plus bazuje 
na wieloletnich doświadczeniach zdobytych podczas instalacji 
dojarni karuzelowych na całym świecie!

Bezpieczeństwo użytkowania - z doświadczenia.

Gwarancja perfekcyjnego przebiegu.

Metatron S21

DemaTron 70 DemaTron 60 DeMax 55
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Nasze najważniejsze wartości.
Maksymalna wydajność • Uczciwość • Zaangażowanie • Pasja • GEA

Grupa GEA jest światowym koncernem z dziedziny budowy maszyn z miliardowym udziałem w sprzedaży i 
przedsiębiorstwami znajdującymi się w ponad 50 krajach. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1881 roku i 
jest jednym z największych oferentów innowacyjnych urządzeń i technologii procesowych. Grupa GEA jest 
wymieniana przez STOXX® Europe 600 Index.

GEA Farm Technologies Sp. z o.o.

Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz
Tel. +48 (0) 52 348 04 40, Fax +48 (0) 52 348 04 50
www.gea.com | www.gea-farmtechnologies.com




