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Spis treściWSTĘP
 Trzymacie Państwo w ręku katalog produktów firmy GEA Farm Technologies, który pomoże Wam w profesjonalnym 

wyposażeniu nowoczesnej obory, zarówno dla krów mlecznych, cieląt oraz młodzieży. Produkty w nim zawarte odznaczają 

się wysoką jakością i trwałością. Tworzymy technologię i wyposażenie z pasją i dla pasjonatów. Zarówno dla tych dużych jak 

i małych. Szeroka paleta produktów zadba o komfort Waszych krów, o ich codzienne potrzeby zarówno w zakresie pojenia, 

żywienia jak i samopoczucia. Dla nas ważne jest to, by krowy czuły się w wyposażonej przez nas oborze komfortowo, a Wam 

pracowało się w niej z pełną świadomością, że obora została zaplanowana i wyposażona prawidłowo, zgodnie z najbardziej 

nowoczesnymi, na chwilę obecną obowiązującymi, technikami i przepisami technologicznymi.

Kim jesteśmy? 
 Jesteśmy międzynarodową grupą wielu osób, poświęcających codzienne życie na profesjonalną obsługę Państwa 

gospodarstw, dbających o stworzenie Wam optymalnych warunków pracy a Waszym krowom nowoczesnego budynku, 

wyposażonego w wysokiej jakości technikę, służącą zarówno do ich dojenia, żywienia, leżenia i trawienia pokarmu, kończąc 

na skutecznym usuwaniu obornika lub gnojowicy. 

Co nas wyróżnia?
 Indywidualne podejście do każdego projektu zarówno przy budowie nowego budynku jak i modernizacji. Dla nas 

ważne jest kompleksowe rozwiązanie, od podania paszy krowom, poprzez ich codzienną obsługę, po wywiezienie gnojowicy 

lub obornika i gnojówki na pole. Naszym celem jest Państwa pełne zadowolenie z naszej techniki. 

Jak działamy?
1. Omawiamy z Wami warunki i możliwości projektowania i budowy obiektu

2. W przypadku nowych obiektów, przedstawiamy kompletną technologię przedsięwzięcia 

3. Po przejęciu prac przez wykonawcę budowlanego, sprawdzamy i pilnujemy zgodności technologii z wykonaniem

4. Montujemy nasze urządzenia i sprawdzamy prawidłowość montażu na każdym jego etapie

5. Po przekazaniu Wam gotowego budynku pomagamy przy uruchomieniu produkcji, pierwszym doju, uruchomieniu  

zgarniaczy, pomp i innych urządzeń powiązanych

6. Dokonujemy regularnych przeglądów, dostarczamy konieczne środki produkcji, oryginalne części zamienne, Byście mieli 

pewność i gwarancję długotrwałej i bezawaryjnej pracy urządzeń GEA.
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     Legowiska

Typy legowisk
 W nowoczesnej oborze  wyróżniamy kilka typów legowisk, podzielonych  ze względu na  rodzaj podłoża, zastosowanego   

bezpośrednio na legowisku, ze względu na sposób montażu wygrodzeń legowiskowych oraz ze względu na wielkość samych  

zwierząt. 

Tworząc legowisko, próbujemy stworzyć krowom najwyższy komfort leżenia, wstawania i układania się w nim. 

Możemy wyróżnić kilka etapów układania się i wstawania krów z legowiska:
1. Uniesienie głowy 

2. Przesunięcie ciała na stawy przednie i podniesienie grzbietu

3. Wysunięcie głowy do przodu z jej obniżeniem oraz podniesienie zadu

4. Gdy zad stoi stabilnie krowa podnosi przód, wstając zestawów przednich na nogi

 

Ze względu na rodzaj podłoża legowiska rozróżniamy następujące typy:
1. Legowiska wysokie z matą lub materacem

2. Legowiska wysokie z pościółką słomiastą

3. Legowiska zagłębione 

 - z wypełnieniem mieszaniną sieczki i wapna

 - z wypełnieniem piaskowym

 - z wypełnieniem separatem

 Do większości typów legowisk mamy nasze rozwiązania, różniące się jednakże detalami. Powiedzcie nam na czym chcecie  

utrzymywać swoje krowy, my doradzimy wam jak stworzyć odpowiednie legowiska. Zaufajcie nam. Nie narzucamy jednego 

typu legowiska, my szukamy najlepszego rozwiązania. Na podstawie obserwacji stworzyliśmy legowisko z wygrodzeniami  

o nazwie 2-D Optima. 2D dlatego, że krowa  ma swobodę ruchu w dwóch osiach, wzdłużnej i poprzecznej a Optima, że porusza się 

w nich optymalnie — zgodnie z naturą.

Dlaczego to analizujemy? 
 Otóż pomaga nam to w doborze kształtu agrafki wygrodzeniowej, tak by krowie pomóc w wymienionych powyżej  

czynnościach. Projektując legowiska bierzemy pod uwagę bardzo ważny parametr—wysokość średnią stada w kłębie.  

Decyduje on o kształcie projektowanego legowiska i jego wygrodzeń. 

Zwracajmy uwagę na ten parametr a krowom będzie lepiej.

• Leżenie 
 
 
 
 
 
 

• Przesunięcie ciała do przodu 
 
 
 
 
 
 
 

• Podnoszenie zadu 
 
 
 
 
 
 

•  Wstanie ze stawów przednich i 
wyrównanie ciała 

    Proces wstawania krowy
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Zalety:
• Prosty montaż bezsłupkowy (idealna do modernizacji budynków przy istniejących legowiskach)

• Duża swoboda ruchów krowy w osi poprzecznej legowisk

• Profil przegrody odpowiadający naturalnym kształtom ułożonej w nim krowy

• Idealne do legowisk zagłębionych, wyściełanych mieszanką sieczki z wapnem lub separacie

• Sprężystość agrafki pozwala krowom swobodniej wstać z legowisk (efekt amortyzacji oporu karku na rurze stabilizującej)

     Legowiska

 Na zamieszczonej sekwencji wstawania krowy bardzo dobrze widoczne 

jest legowisko typu 2-D Optima wraz z rurą oporową o średnicy 160 mm,  

dbającą o stabilne zaparcie się krowy  w trakcie podnoszenia zadu. Nie może być 

to zwykła rura kanalizacyjna czy karbowana do przepustów. Ważne jest, by rura 

wytrzymała napór krowy, jednocześnie ją lekko amortyzując. 

Legowisko w przekroju z zaznaczoną rurą oporową

 Rura oporowa jest jednym z wielu rozwiązań. Często spotyka się 

murki oporowe, wszelkiego rodzaju wyoblenia lub nawet deski. Ważną  

rzeczą przy doborze środka oporu dla krowy jest jego wykonanie, materiał oraz  

niebezpieczeństwo uszkodzenia kończyn przednich. Deska ma tą wadę, że 

jest materiałem porowatym , chłonącym wilgoć z powietrza, przez co jest  

środowiskiem dość dobrym dla wszelkiego rodzaju bakterii. Murek,  

w szczególności wykonany ukośnie a nie prostopadle do powierzchni  

legowiska, powoduje, że krowa może się przy wstawaniu pośliznąć. Rura jest  

materiałem gładkim, nie chłonącym wilgoci, łatwym elementem do wyczyszczenia  

i konserwacji. Montaż jest bardzo prosty a trwałość jest o wiele dłuższa niż  

chociażby deski.

Rura oporowa w trzech wariantach legowisk

Wygrody 2D-Optima

Zagięta 2D-Optima - dla krów poniżej 150cm wysokości Prosta 2D-Optima - dla krów powyżej 150cm wysokości
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W skład standardowego legowiska wchodzą następujące materiały:
• Pałąk wygrodzeniowy 2-D Optima o kilku długościach, w zależności od potrzeb, którego 

kształt jest chroniony wzorem zastrzeżonym, przegubowo montowany w stopie

• Stabilna stopa mocująca do podłoża, w którą wmontowujemy pałąk wygrodzeniowy

• Klamry i płytka mocująca bez oczka pasowego

• Rura 1 1/2” ocynkowana ogniowo z mocowaniami

• Komplet mocowań ściennych na krańcowe legowiska

Jako opcje dodatkowe dostępne są:
• Płytka z oczkiem do mocowania pasa

• Pas karkowy z napinaczami i mocowaniami krańcowymi

• Rura oporowa grubościenna DN 160 z mocowaniami

     Legowiska - 2D Optima 
Wyposażenie standardowe i dodatkowe
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  Legowiska  

Wariant europejski 
krowa może swobodnie ułożyć tylne nogi i bok w wycięciu  

( identycznie jak w 2D-Optima). Leży w lekko ukośnej  

pozycji względem osi legowiska, powierzchnia ciała ma dużą  

styczność z podłożem legowiska. ( maksymalny komfort )

Wariant amerykański 
krowa leży prosto wzdłuż osi legowiska bez  ułożenia nóg na 

bok, ciało krowy nie styka się w takim stopniu z podłożem jak 

w wariancie europejskim. Amerykanie i Kanadyjczycy bardziej 

patrzą na status higieniczny krowy niż na jej komfort leżenia  

w legowisku. ( maksymalna higiena)

W skład standardowego legowiska wchodzą następujące materiały:
• Pałąk wygrodzeniowy 2-D Optima o kilku długościach, w zależności od potrzeb, którego 

kształt jest chroniony wzorem zastrzeżonym, przegubowo montowany w stopie

• Stabilna stopa mocująca do podłoża, w którą wmontowujemy pałąk wygrodzeniowy

• Klamry i płytka mocująca bez oczka pasowego

• Rura 1 1/2” ocynkowana ogniowo z mocowaniami

• Komplet mocowań ściennych na krańcowe legowiska

Jako opcje dodatkowe dostępne są:
• Płytka z oczkiem do mocowania pasa

• Pas karkowy z napinaczami i mocowaniami krańcowymi

• Rura oporowa grubościenna DN 160 z mocowaniami

Zalety:

• Prosty montaż 

• Duża swoboda ruchów krowy w osi poprzecznej legowisk

• Profil przegrody odpowiadający naturalnym kształtom ułożonej w nim krowy

• Optymalna wygroda dla bardzo dużych krów

• Bardzo stabilna słupkowa konstrukcja

• Idealne do legowisk zagłębionych, wyściełanych mieszanką sieczki z wapnem lub separacie

Wygrody Combi Comfort

Dwa podstawowe warianty - w zależności od montażu agrafki
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  Materace legowiskowe

Studded Rubber 20mm
• Najlepsza jakość. Komfort i miękkość

• mata w rolce do 50mb długości, możliwość dopasowania odpowiedniej szerokości

• powierzchnia antypoślizgowa

• naturalna guma przyjazna dla zwierzęcia wzmacniana z włóknem

• miękka

• łatwa do montażu

• zawiera zestaw montażowy

Diamond 16mm 
•  Maksymalna miękkość

• doskonałe rozwiązanie na korytarz gnojowy oraz poczekalnię

• mata w rolkach

• powierzchnia antypoślizgowa

• wykonane z włókna

• robione „na wymiar”

• zawiera zestaw montażowy

Diamond 12mm
• Najlepsze rozwiązanie w rolce dla hali udojowej lub poczekalni

• gumowa mata w paskach

• wysoki komfort dla krów

• łatwa w utrzymaniu higieny

• antypoślizgowa struktura i właściwości

• wykonana z włókna

• długość rolki w zależności od potrzeb

FIDJI
• Miękkie, kolorowe  maty/płytki w hali udojowej

• maksymalny komfort dla dojarza

• wykonane z miękkiego PVC

• odporne na deformację

• ażurowe

• zabezpieczają przed zimnem i wilgocią- kolorystyka:  

zielona, biała, niebieska  i czerwona

• łatwe do ułożenia i montażu

Typy materacy legowiskowych i ich zalety
 Dbanie o komfort krów i ich dobre samopoczucie w oborze staje się coraz popularniejsze.  Systemy materacy GEA 

zapewniają krowie maksymalne poczucie bezpieczeństwa podczas kładzenia sie i wstawania dzięki specjalnemy systemowi 

antypoślizgowemu, który jednocześnie skutecznie odprowadza ciecz w kierunku ganka gnojowego. Dodatkowo systemy 

charakteryzują sie niespotykaną trwałością, pozwalajacą na lata intensywnego użytkowania.

Louisiana
• Najbardziej wytrzymała powłoka zewnętrzna na europejskim rynku

• Wodoodporne pokrycie  z  polyjanu

• Odporny na deformację/duża gęstość wkładu  650 kg/m3

• Listwy mocujące z aluminium wraz z materiałami montażowymi

Elista
• Wytrzymała powłoka zewnętrzna

• Pianka lateksowa o  gęstość wkładu 300 kg/m3

• Listwy mocujące z PCV wraz z materiałami  mocującymi

• Wodoodporna warstwa wierzchnia

Maty gumowe
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  Żywienie i pojenie

Poidła czyli zawsze świeża i czysta woda
 Do wyprodukowania mleka krowa potrzebuje 4 do 5 litrów wody. Aby mógł nastąpić wystarczający pobór wody musi ona 

być zawsze świeża i czysta. Zanieczyszczenia resztkami karmy i nawozem mają wpływ na podwyższenie wartości pH i nieprzyjemny 

zapach. Dlatego firma GEA przygotowała dla państwa poidła o eronomicznym kształcie zapewniajacym z jednej strony najlepszy 

dostep do wody dla zwierząt, a z drugiej łatwe i szybkie czyszczenie przy użyciu jak njamniejszej ilości wody.  

 W ofercie można znaleźć: poidła wykonane ze stali nierdzewnej - montowane na mur lub z konsoletą podłogową; poidła 

wykonane z wysokogatunkowego plastiku montowane bezpośrednio na posadzce oraz poidła miskowe wykonane z odpornego na 

korozję żeliwa. Poidła wykonane ze stali nierdzewnej dostępne są w dwóch opcjach standardowej - z korkiem odpływowym lub wersji 

Tip-over  tzn. wywrotne z przyłaczem w punkcie obrotu. Wersja Tip-over dodatkowo może posiadać wypłycone koryto.  

 Poidła, mogą również zostać połączne w system cyrkulacji wyposażony w stacje podgrzewania wody dzięki czemu unikną 

państwo problemu zamarzających poideł zimą. Inną opcją zapobiegania zamarzaniu są grzałki montowane bezpośrednio w poidłach.

Poidła z kwasówki GEA Standard i Tip-Over
• Łatwe i szybkie mycie poidła dzięki jego uchylnemu wykonaniu

• Dostarczane z pływakiem i przelewem ( z pływakiem także  

w wykonaniu zimowym)

• Poidła wykonane ze stali nierdzewnej

• Bez ostrych krawędzi

• Większy zawór o dużym wypływie

Poidła z tworzywa Watermaster i Watermatic
• Łatwe i szybkie mycie poidła dzięki jego uchylnemu wykonaniu

• Dostarczane z pływakiem i przelewem ( z pływakiem także  

w wykonaniu zimowym)

• Poidła wykonane ze stali nierdzewnej

• Bez ostrych krawędzi

• Większy zawór o dużym wypływie

Poidła miskowe 
• Idealne poidło dla krów w oborach uwięziowych,  

a także na porodówki, separatki i izolatki

• Możliwość podłaczenia poidła w cyrkulacji

• Łatwy monataż na scianie lub rurze

• Wysoka odporność na zniszczenie przez  uderzenie i korozję

Wyposażenie dodatkowe

Stacja cyrkulacyjna Suevia
 Stacja cyrkulacyjna podgrzewa i utrzymuję wodę  

w ciągłycm ruchu, zapobiegając zamrazaniu wody w poidłach. 

Dobór odpoweidniej stacji uzależniony jest od srednicy rur instalacji  

wodnej oraz długości pętli. W zalezności od potrzeb możliwy jest 

również montaż urządzenia kontrolującego temperaturę wody  

wracającej z obiegu. 

O dobór odpowiedniej stacji zadba przedstawiciel firmy  

lub najbliższy Autoryzowany Dealer GEA.
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  Żywienie i Pojenie

Dostęp do paszy - Stół paszowy
 W żywieniu krów mlecznych niezależnie od użytkowanej rasy, jednym z najważniejszych czynników determinującym  

prawidłowe funkcjonowanie, w tym byt oraz produkcję mleka, jest żywienie. Stół paszowy jest więc zaraz za legowiskami jednym  

z najczęściej użytkowanych przez krowy miejscem w oborze. Z tego też względu bardzo ważne jest, by miały do niego stały i niczym 

nie ograniczony dostęp, a jego budowa współgrała z potrzebami zwierząt do wyrażania naturalnych zachowań, na czele ze stadnym 

pobieraniem paszy. Pod względem budowy i konstrukcji stół paszowy ma łączyć funkcjonalność i łatwość obsługi dla człowieka z 

maksymalnym komfortem i bezpieczeństwem dla zwierząt. W związku z tym dostarczamy państwu wyposażenie stołu paszowego 

najwyższej jakości, spełniające oczekiwania ludzi i zwierząt. Do wyboru mają państwo:

Rura Karkowa 
•  Prosty montaż

• Łatwy dostęp zwierząt do paszy

• Możliwość regulacji rury karkowej w dwóch osiach, dostosowując ją do 

rasy,  potrzeb i wieku zwierząt

Drabina ukośna (diagonalna) 
•  W miarę nieskomplikowany montaż

• Krowy indywidualnie stoją przy stole , bez możliwości  

przeszkadzania jedna drugiej

• Różne wielkości  oraz szerokości stanowisk, w zależności  od rasy i 

 wieku zwierząt

Drabina samozatrzaskowa Twist&Lock 

• Indywidualne miejsce dla każdej krowy  przy stole paszowym 

• Łatwa obsługa weterynaryjna zwierząt na stanowisku paszowym lub  

w izolatce

• Możliwość blokowania  wybranych sztuk lub całej grupy zwierząt

• Unikatowy system  uwalniania krowy w przypadku jej upadku

Opcje T&L

•  Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem cieląt

• Centralne zamykanie do 40 metrów długości drabin

• Centralne blokowanie drabiny

• Drabiny dla różnych  grup wiekowych zwierząt, nawet dla młodzieży
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  Zarządzanie stadem - bramki

System bramek i wygrodzeń stałych 
 Podobnie jak w żywieniu i pojeniu, tak i przy kierowaniu ruchem krów ekstremalnie ważnym aspektem jest to, aby  

proces   ten odbywał się jak najspokojniej.  Na pierwszy rzut oka im bardziej rozbudowany system bramek, tym trudniejsza organizacja 

pracy w oborze, jednak po zapoznaniu się z odpowiednio zaprojektowanym ruchem krów, praca stanie się dużo łatwiejsza i lżejsza.  

Wówczas selekcja i kierowanie zwierząt do odpowiedniego obszaru w budynku lub gospodarstwie stanie się dla państwa banalne,  

a sam dopęd krów do hali udojowej nie podniesie u zwierząt pozimu stresu. 

 System bramek i wygrodzeń rurowych w połączeniu z automatyczną selekcją / identyfikacją zwierząt pozwolą państwu na 

jeszcze lepsze zarządzanie stadem, a w razie konieczności na łatwe odseparowanie pojedynczych sztuk do izolatki lub lini zabiegowej.

W ofercie firmy GEA znajdą państwo:

• stałe i rozsuwane bramki osłonowe (3rurowych) i przepędowe (2rurowe)

• bramki kierunkowe

• szlabany i bramki podnoszone

• stałe wygrodzenia rurowe wykorzystywane przy tworzeniu tras, wygradzania elemntów konstrukcyjnych lub użytkowych  

oraz stałego wydzielania boksów grupowych.
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     Wygrodzenia specjalne

Linia zabiegowa
 Linia zabiegowa GEA jest specjalnie zaprojektowaną  

konstrukcją, za pomocą której krowy mogą zostać wyselekcjonowane 

i poddane zabiegom weterynaryjnym. Dzięki specjalnej konstrukcji  

i odpowiednimu ustawieniu zwierząt badanie przeprowadza jedna  

osoba. Rozwiązanie tego typu wykorzystywane jest najczęściej w dużych  

i średnich gospodarstawch,  co nie wyklucza możliwości    zastosowania jej  

w mniejszych gospodarstwach.

Wygrodzenia z pionowymi szczeblami dla młodzieży
 Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej odsadzone cielęta do 

osiągnięcia wieku 8 tygodni można trzymać w kojcach indywidualnych 

lub grupowych. Po ukończeniu ósmego tygodnia życia cielęta trzyma się  

w kojcach grupowych, z wyjątkiem pewnych szczególnych sytuacji, gdy 

izolacja zwierzęcia wynika z zaleceń lekarza weterynarii.  W zwiazku z tym, 

najlepszym sposobem na odchów cieląt jest utworzenie boksów grupowych 

oddzielonych od siebie barierami z pionowymi szczeblami. Umożliwiają 

one kontakt pomiedzy poszczególnymi grupami, a także znacznie ułatwiają  

kontrolę nad cielakami. 

Przepęd przez stół paszowy - platforma
 Zdarza się, że w nowej oborze pojedynczy rząd legowisk po 

drugiej stronie stołu paszowego przeznaczony jest dla jałówek lub krów  

zasuszonych. Po kilku latach okazuje się jednak iż mniej wymagające krowy 

zostały przeniesione do starych budynków, a drugą stronę stołu zajęły krowy 

dojne. Konieczne wówczas jest przejście do hali udojowej po stole paszowym. 

Czy za każdym razem musi on być dokłądnie czyszczony? Otóż nie! Firma GEA 

proponuje idealne rozwiazanie na wszystkie przepędy po stole paszowym. 

Po otwarciu - unoszone na bok fragmenty platformy tworzą barierę  

zapobiegającą rozproszeniu zwierząt po stole paszowym,a unoszony  

szlaban po zamknięciu będzie spełniać tę samą rolę co rura karkowa. Przy 

zamkniętej platformie możecie państwo cieszyć się, czystą i wytrzymałą 

powierzchnią przejazdową po stole paszowym. 

Materiały dodatkowe

Połączenia bram
 Boksy      grupowe      na       głębokiej      ściółce      wymagają      jej      okresowej      wymiany,      najczęściej      czynności      te      wykonywane      są      przy      uzyciu      sprzetu.  

Dlatego też firma GEA starając się maksymalnie ułatwić człowiekowi pracę  w gospodarstwie proponuje system bezsłupkowego łaczenia bram 

rozdzielających poszczególne kojce grupowe. Usuwanie obornika będzie dużo łatwiejsze, bez konieczności omijania wystających  

z posadzki słupkówi elementów montaowych. Możliwe połczenie bram w jednej lini lub przy sobie.

Koła podporowe i podciągi
 W zależności od długości i wagi bramki konieczne bywa zastosowanie koła podporowego oraz podciagu w celu zapewnienia 

łatwej obsługi i wymaganej stabilności bramki gwarantujacej jej poprawne funkcjonowanie. 
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  Klimat w oborze

System kurtyn Lumitherm 
• System wentylacji  tworzący bardzo dobry klimat w oborze ( szczególnie z udojem automatycznym )

• Najlepsza na rynku izolacja termiczna pomieszczenia przy jednocześnie wysokiej przejrzystości kurtyn

• Sterowane automatycznie lub elektrycznie

• Prosta w montażu

System kurtyn VVS
• System wentylacji  tworzący bardzo dobry klimat dla krów i ich komfortu

• Sterowanie  ręczne lub elektryczne, ( w opcji automatyczne ) ze stacją meteorologiczną, czujnikami temperatury 

•  deszczu i  anemometrem

• Cyfrowe sterowanie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym jako opcja

• Siatka ochronna pod każdą kurtyną

• Otwierane z góry do dołu

• Do 5 metrów wysokości i do 140 m długości na podwójnym napędzie

• Pionowe rury zabezpieczające wraz z powłoką poliuretanową

System kurtyn
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  Klimat w oborze

Wentylatory osiowe na oborę i poczekalnię
•  Poprawa mikroklimatu, a tym samym komfortu krów w oborze w okresie wysokich temperatur

• Duży wybór wentylatorów o różnej wydajności

• Lekka konstrukcja wentylatorów ułatwia ich podwieszenie

• Możliwość sterowania ręcznego oraz automatycznego

Klimat w hali udojowej

Wentylacja nadciśnieniowa do hal udojowych
•  PPoprawa klimatu dla zwierząt i ludzi w każdym typie hali udojowej

• Dobierana indywidualnie wydajność wentylatorów

• Cyfrowe sterowanie na bazie odczytów istniejącej temperatury w hali udojowej

• Płynna regulacja obrotów wentylatorów

• Możliwość ustawiania krzywych temperatury w zależności od terminu i czasu udoju

• Kominy wentylacyjne izolowane, zabezpieczające przed wykraplaniem się pary

• Płyty zabezpieczające dojarzy przed bezpośrednim nadmuchem
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  Komfort krów

Czochradla i wanny do kąpieli racic
 Higiena i dobrostan jest tematem stale zwiazanym z gospodarstwem. Szczotki i wanny do kąpieli racic mają zatem  

szczególne znaczenie. Docierają one do wrażliwych części ciała krowy usuwając czynniki stresogenne i poprawiając jej komfort.  

Automatycznie sterowane szczotki GEA zostały zaprojektowane w taki sposób, by były maksymalnie przyjazne dla zwierząt przy  

jednoczesnym zachownaiu jak największej trwałości. Ich częsta eksploatacja przez zwierzęta jest gwarancją dobrego krążenia krwi 

w warstwach tkanek oraz oczyszczania skóry z zanieczyszczeń, co znacząco wpływa na ilość uwalnianego przez zwierzę ciepła do 

otoczenia. Również wanny do kąpieli racic zaprojektowane zostały w taki sposób, aby środki dezynfekujące miały jak najlepszy efekt. 

GEA E-Brush 
• Zwarta konstrukcja wahadła

• Zabudowany napęd w sprawdzonej konstrukcji

• Szczeciny wykonane z odpornego na ścieranie poliamidu

• Podwójnie komfortowa dzięki zastosowaniu szczecin o różnej długości

• Automatyczna zmiana kierunku obrotu

 

GEA M-Brush
• Skośna szczotak w kompaktowej obudowie

• Szczeciny wykonane z odpornego na ścieranie poliamidu

• Podwójnie komfortowa dzięki zastosowaniu szczecin o różnej długości

• przy każdym włączeniu automatyczna zmiana kierunku obrotu 

 

GEA L-Brush
• Trwały, energooszczędny i bezopsługowy system napędowy

• Idealna adaptacja do wielkości krowy (25cm ruchu pionowego)

• Odporne na skrecanie nylonowe włókna czyszczące 

• Przystoswane do jednoczesnego czochrania pleców i boku zwierząt

• Możliwość przystosowania do pracy na zewnątrz\

Wanny z plastiku do kąpieli racic
• Zwarta konstrukcja wahadła

• Zabudowany napęd w sprawdzonej konstrukcji

• Szczeciny wykonane z odpornego na ścieranie poliamidu

• Podwójnie komfortowa dzięki zastosowaniu szczecin o różnej 

długości

• Automatyczna zmiana kierunku obrotu

 

PediCuRx - Automatyczna wanna do kąpieli racic
• Prakryczna kostrukcja z ukośnie ściętym wejściem i matą anty-

poślizgową

• Wanna z trwałego i odpornego polietylenu

• Automatyczne napełnianie wanien środkami higieny i wodą

• Poruszany pneumatycznie balon zamykający gwarantuje wysoki 

komfort  

26 ·   · 27



  Oświetlenie obory

System lamp sodowych i metalogalogenkowych
• Bardzo efektywne oświetlenie

• Planowane zgodnie z obowiązującymi normami dla budynków inwentarskich

• Dwa warianty światła: białe i żółte

• Wysokowydajne lampy z nocnym oświetleniem LED, zintegrowanym w jednej 

lampie ( prosta instalacja elektryczna )

• Sterowanie zmrokowe ( w pełni automatyczne )

• Kompaktowa, wytrzymała obudowa z efektywnym chłodzeniem

System reflektorów halowych LED
• Z efektywnymi pod względem energetycznym, wysokowydajnymi chipami LED

• Idealne rozwiązanie w przypadku wysokich konstrukcji stropowych

• Bez czasu rozruchu 

• Łatwy montaż 

• Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

System MultiLED 
• Idealna do wysokich konstrukcji stropowych i konfiguracji 1-rzędowej

• 3 pojedynczo regulowane moduły o bardzo szerokiej emisji

• Oprawa montowana bezpośrednio na suficie lub podwieszana za pomovą regu-

lowanego paąka

• Z energooszczędnymi chipami LED marki Samsung 

• Wysoka skuteczność świetlna i niskie zużycie energii 

• Pyłoszczelna obudowa z ocroną przed strumieniem wody (IP65) 

• Z oznacznikiem 0 = odpowiednia do stref zagrożonych pożarem ze względu na 

palne pyły lub włókna

• brak promieniowania podczerwonego i UV 

• wysoka temperatra barwowa
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  Gospodarka odchodami

Zgarniacze do gnojowicy i odchodów półpłynnych. 
•  Dobre oczyszczanie ganków gnojowych w oborach wolnostanowiskowych

• Sterowanie cyfrowe z programatorem

• Najbardziej zaawansowana konstrukcja napędu

• Nowoczesny design

• Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe w standardzie

• Zgarniacze na ganki betonowe, pokryte gumą lub na ruszta

• Zgarniacze składane ,  umożliwiające przejazd maszyn przez ganek gnojowy

• Najbardziej rozpowszechniony, łańcuchowy system  w Polsce

• Pomiar drogi przejazdowej za pomocą enkoderów

Gospodarka odchodami

Zgarniacze do obornika i odchodów półstałych
•  Łatwy montaż i użytkowanie zarówno w oborach uwiązowych 

•  jak i w oborach wolnostanowiskowych

• Prosta konstrukcja 

• Mocny i trwały łańcuch 7/8” z układem łopatek

• Napęd o niskim poborze mocy

• Prosty sterownik

• Możliwość zgarniania obornika i odchodów o wysokiej zawartości suchej masy

30 ·   · 31



  Gospodarka odchodami

Rozwiązania do obór rusztowych - SRone - robot do czyszczenia ruszt
• Oczyszcza bezobsługowo do 8 razy dziennie ganek gnojowy

• Przystosowany tylko do rusztowych ganków gnojowych !

• Szerokość robocza ganka 1,40 do 2 m

• Napęd elektryczny

• Wydajność pracy - 18 godzin dziennie, 6 godzin ładowania

• Przy naładowanych bateriach pracuje do 48 godzin

• Waży 400kg, ma 100 cm długości, 80 cm szerokości i 55 cm wysokości

• Obudowa stalowa

• Nie niszczy naroży

• Prędkość robocza 4 m/min, przy obsłudze ręcznej 8 m/min

• Obsługa zdalna z łatwym wprowadzeniem danych do układu sensorowego.

Rozwiązania do obór rusztowych - mieszadła kanałowe
 Mieszadła kanałowe typu GTWSU do systemów slalomowych są przeznaczone do mieszania  nawozów płynnych,  

magazynowanych pod rusztem w budynku inwentarskim. Ich podstawową zaletą jest brak konieczności agregatowania z ciągnikiem, 

gdyż mają własny silnik elektryczny .  Dostępne są moce od 7,5 do 15 kW.  W zależności od pojemności, długości pętli, konsystencji 

gnojowicy i  głębokości kanałów. Sprzedajemy mieszadła dobrane indywidualnie do każdej obory.

Zalety

• Kompaktowa zabudowa na sztywnej ramie

• Prosty montaż w kanale

• Od 11 kW przekładnia planetarna

• Sterowanie ręczne lub półautomatyczne z  „miękkim” startem

• Odlewy żeliwne korpusu dobrze kompensujące drgania

Gospodarka odchodami
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  Gospodarka odchodami

Pompy wirnikowe pionowe VRM
 Pompy VRM charakteryzują się bardzo dużą wydajnością przy stosunkowo niskim ciśnieniu. Nadają się zarówno do  

przepompowywania samych odchodów półpłynnych jak i do mieszaniny odchodów i ściółki oraz resztek paszowych. Warunkiem 

jest zachowanie max długości źdźbeł nie przekraczający 3-4 cm. Podstawowym elementem roboczym pompy VRM jest jej głowica z  

unikatowym zasysaniem cieczy z góry. Dzięki temu zmniejszamy do minimum ryzyko uszkodzenia pompy lub jej  

zablokowania przez  ciała obce ( np. śruby, bolce ale także sznurki i paski naszyjne ). Sam elektryczny silnik napędowy pompy pozostaje poza  

zasięgiem cieczy przez co nie ma możliwości jego zalania. Pompy różnią się (w zależności od zastosowanego silnika) mocą, a co za 

tym idzie wydajnością. Dobieramy moc i wydajność pompy indywidualnie, w zależności od potrzeb gospodarstwa. Istnieje możliwość  

zastosowania przekładni kątowych do napędzania pompy od WOM ciągnika rolniczego. Są to wtedy pompy VRG.

Zalety

• Prosta konstrukcja oraz montaż

• Możliwość szybkiego demontażu bez używania 

•  jakichkolwiek narzędzi i rozłączania przewodów zasilających

• Moc silników napędowych od 11 do 22 kW

• Wał pompy pracujący w osłonie olejowej

• Wielopunktowe podparcie wału

• Wiele sterowników dobieranych do potrzeb

• Zaciąg cieczy od góry

• Szyna prowadząca z szybkim złączem

• Wiele wariantów wirników

• Odlewy pompy z żeliwa szarego

Gospodarka odchodami

Pompy nurnikowe AT
 Pompy AT charakteryzują się dużą wydajnością ale ich główną zaletą jest mała wysokość i  jej zanurzenia kompletnie w 

przepompowywanej cieczy. Nadają się zarówno do przepompowywania samych odchodów półpłynnych jak i do mieszaniny  

odchodów i ściółki oraz resztek paszowych. Warunkiem jest zachowanie max długości źdźbeł nie przekraczający 3-4 cm. Podstawowym 

elementem roboczym pompy AT jest jej głowica ze specjalnie uformowanym wirnikiem. Zaciąg cieczy od dołu.

Zalety

• PMontaż w wielu wariantach ( na dnie studni, zbiornika lub podwieszona na maszcie )

• Możliwość szybkiego demontażu bez używania 

•  jakichkolwiek narzędzi i rozłączania przewodów zasilających

• Duża wydajność  w zależności od mocy silnika pompy ( od  3,0 do 22 kW )

• Szczelna obudowa z kontrolą szczelności i zabezpieczeniem przed przegrzaniem 

• Wiele sterowników dobieranych do potrzeb

• Zaciąg cieczy od  dołu

• Indywidualnie dobierane wirniki w zależności od przeznaczenia

34 ·   · 35



  Gospodarka odchodami

Pompy wirnikowe VKM ze zbiornikiem
 Pompy VKM są zamontowane na stałe w specjalnie dla nich skonstruowanym zbiorniku ze stali ocynkowanej lub w opc-

ji ze stali nierdzewnej. Przeznaczona jest głównie do dużych instalacji, gdzie istnieje konieczność podłączenia wielu rurociągów w 

jeden system. Doskonale nadaje się zarówno do pompowania gnojowicy bydlęcej jak i świńskiej. Warunkiem jest jej wcześniejsze  

wymieszanie, gdyż w układzie zamkniętym sama pompa nie ma możliwość mieszania cieczy w samej skrzyni, w której jest  

zamontowana. Moc silników pompy VKM to 11 do 22 kW. 

Zalety

• Brak konieczności wykonywania szczelnej studni zbiorczej na odchody

• Łatwy montaż w system rurociągów kanalizacyjnych i ciśnieniowych

• System hermetyczny , brak odoru

• Wiele możliwości konfigurowania przyłączy

• Wiele sterowników dobieranych do potrzeb

Gospodarka odchodami

Pompy rotacyjne DK  

 Pompy DK są przeznaczone do tłoczenia nawozów płynnych. Ich podstawową zaletą jest brak konieczności stałej zabudowy 

i nie wymaga studni zbiorczych, w których musiałaby być zamontowana. Pompy  w dwóch wariantach ( z napędem od WOM ciągnika 

lub  z własnym silnikiem elektrycznym. Moce pompy od 7,5 do 22 kW. Pompy posiadają unikatową budowę wirników, wykonanych z 

osłoną ze specjalnego materiału elastycznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu pompy nie są tak narażone na uszkodzenia poprzez ciała 

obce. 

Zalety

• Kompaktowa zabudowa na sztywnej ramie

• Łatwy montaż rurociągów elastycznych

• Unikatowy system wirników oraz ich prosty montaż i wymiana

• Szeroki zakres mocy i wydajności

• Stałe ciśnienie w ciągach pompujących

• Możliwość zastosowania maceratora i chwytaczy ciał obcych
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  Gospodarka odchodami Gospodarka odchodami

Pompy HOULE - ELEKTROMIX 
 Pompy ELEKTROMIX są przeznaczone do tłoczenia nawozów płynnych o dość dużej zawartości suchej masy ( ok. 20 % ) 

na odległości dochodzące do 200 metrów. Kosztem objętości pompy tego typu podają ciecz z bardzo dużym ciśnieniem. Pompy te 

wymagają jednak dodatkowego mieszadła w studni, z której przepompowują ciecz do innych zbiorników. W ofercie jest wiele możli-

wych konfiguracji zarówno pompy jak i mieszadła. Napęd pomp Elektromix stanowi agregat hydrauliczny oraz odpowiednio dobrany 

siłownik.

Zalety

• Niskie zużycie energii ( 4,5 do 5,5 kW silnik w agregacie hydraulicznym )

• Łatwy montaż w system rurociągów kanalizacyjnych i ciśnieniowych

• System hermetyczny , brak odoru

• Wiele możliwości konfigurowania przyłączy

• Wiele sterowników dobieranych do potrzeb

Pompy HOULE - MAGNUM
 Pompa Magnum w niezawodny sposób pompuje gnojowicę z wysoką zawartością ściółki na wyznaczone miejsce składowania. 

Pompa nie wymaga żadnego dołu zbiorczego, jej konstrukcja pozwala na stosowanie różnych wariantów zasypu, z lejowatymi włącznie 

przez co można ją elastycznie dopaswać do warunków technologicznych i lokalizacyjnych. Gilotynowe zasuwy hydrauliczne z precyzy-

jnie funkcjonującymi klapami zapewniają dobre uszczelnienie, także wtedy gdy gnojowica zawiera duży udział ściółki.

Zalety

• Brak konieczności wykonywania szczelnej studni zbiorczej na odchody

• Łatwy montaż w system rurociągów kanalizacyjnych i ciśnieniowych

• System hermetyczny , brak odoru

• Wiele możliwości lokalizacyjnych

• Wiele sterowników dobieranych do potrzeb
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  Gospodarka odchodami

Rozwiązania dla zbiorników długiego magazynowania- Mieszadła GTWS
 Mieszadła kanałowe typu GTWS stosujemy do mieszania studni zbiorczych oraz do zbiorników na gnojowicę. Mieszadła 

te są dobierane również indywidualnie do potrzeb na fermie. Montowane są na obrotowych masztach, by można było obracać  

strumień mieszanej gnojowicy. Pozwala to na szybkie wymieszanie  cieczy w zbiornikach. Dzięki zastosowanemu urządzeniu  

dźwigowemu, mieszadło możemy zawiesić na różnych wysokościach w zbiorniku.

Zalety

• Zabudowa na maszcie ze stali ocynkowanej  lub nierdzewnej

• Prosty montaż w zbiorniku 

• Moce silników mieszadeł od 2,2 do 15 kW

• Sterowanie ręczne lub półautomatyczne z „miękkim” startem

• Odlewy żeliwne korpusu dobrze kompensujące drgania

Rozwiązania do obór rusztowych - opuszczane mieszadła podrusztowe GTWF
 Mieszadła narusztowe typu  GTWF służą do mieszania istniejących zbiorników podrusztowych, gdzie nie ma możliwości  

zastosowania mieszania slalomowego.  Te mieszadła umożliwiają wymieszanie dogłębne zarówno  kanałów lub zbiorników  

zamkniętych. 

Zalety

• Zabudowa na konsoli z kółkami

• Proste ustawienie na zbiorniku lub ruszcie

• Moce silników mieszadeł od 2,2 do 7,5 kW

• Sterowanie ręczne

• Odlewy żeliwne korpusu dobrze kompensujące drgania

Gospodarka odchodami
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  Gospodarka odchodami

Wyposażenie dodatkowe 
 Oprócz standardowych rozwiązań, mamy w naszej ofercie wiele elementów, służących do zoptymalizowania pracy  

z odchodami stałymi i płynnymi w państwa gospodarstwie. Wśród nich mogą państwo znaleźć:

• Wieże do napełniania beczkowozów

• Separatory gnojowicy

• Beczkowozy

Kontakt

Kontakt
 Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ofertą firmy GEA.Przedstawione w niniejszym katalogu produkty to tylko  

namiastka pełnej oferty firmy GEA. Oprócz wysokiej jakości produktów chcemy państwu zaproponować naszą wiedzę  

i doświadczenie,  wypracowane podczas wieloletniej obecności na rynku. Wiele razy spotykali się państwo z nami przy okazji targów, wystaw  

i organizowanych przez różne instytucje spotkań, a podczas otwarć obiektów inwentarskich mogli państwo niejednokrotnie  

przekonać się, że warto zaufać naszej wiedzy i wyposażeniu.

 Będziemy zaszczyceni, jeżeli pozwolicie nam państwo uczestniczyć w procesie powstawania waszego wymarzonego  

gospodarstwa, zapewniającego wam optymalne warunki pracy, a waszym zwierzętom najwyższy dostępny komfort. Jesteśmy do  

państwa dyspozycji przede wszystkim, poprzez sieć Autoryzwanych Dealerów firmy GEA, a także - na państwa zaproszenie - osobiście.

Wasz zespół GEA Farm Technologies
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GEA Group is a global engineering company with  multi-billion euro sales and  operations in more than  

50 countries. Founded in 1881, the company is one of the largest providers of  innovative equipment and   

process technology. GEA Group is listed in the STOXX® Europe 600 Index.

We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity
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GEA Polska

Ołowiana 10

85-461 Bydgoszcz, Polska

Tel +48 52 348 04 40   

Fax +48 52 348 04 50

biuro@gea.com    

www.gea.com


