
GEA Monobox
Wyjątkowo wydajny system udojowy



2 · Monobox

System Monobox wprowadza zalety automatycznego udoju do 
profesjonalnej produkcji mleka w stadach do 70 krów na boks. 
Równocześnie system umożliwia opracowanie indywidualnego 
rozwiązania zapewniającego  najwyższą wydajność pracy, po-
nieważ wyjątkowo kompaktowe stanowisko udojowe integruje 
się optymalnie i całkowicie bezproblemowo z istniejącą struktu-
rą obory. Monobox nie tylko zapewnia najlepszą jakość mleka, 
lecz równocześnie gwarantuje doskonałą kondycję strzyków.

Doskonałe perspektywy 
dla produkcji mleka 
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Delikatny dój, doskonała pielęgnacja strzyków i najwyższa higiena aż do zbiornika

Ergonomiczne stanowisko pracy z ekranem dotykowym 12,1cala i oraz intuicyjnym prostym menu

Najwyższa dostępność urządzenia gwarantująca efektywne procesy, zgodnie z zasadą 80/20

Najwyższej klasy kompetencja serwisowa na całym świecie gwarantowana przez 
Centra Fachowe GEA oraz innowacyjne usługi „serwisowe”

Najwyższa ilość wyprodukowanego mleka przy minimalnych nakładach pracy,  bardzo niskim             
zużyciu energii i środków roboczych oraz znikomej konserwacji 
 

Najwyższa jakość mleka

Wydajne środowisko pracy

Produkcyjność o każdej porze

Bezpieczne partnerstwo na przyszłość

Najlepszy rachunek ekonomiczny
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Najniższe podciśnienie 

Optymalna pielęgnacja strzyków

Proaktywne zarządzanie higieną

Delikatny transport mleka

Moduł udojowy Monobox  pracuje samodzielnie przez całą dobę. Krowy to 
zwierzęta, które kochają powtarzane, rutynowe czynności w przestrzennym 
boksie i zawsze chętnie poddają się precyzyjnej rutynie udojowej. Wszystkie 
procesy, czyli zakładanie kubków, stymulacja, mycie, suszenie, przedzdajanie, 
dój i dipping,  są realizowane w systemie ćwiartkowym, szybko i w jednym 
kroku roboczym.  Konsekwentna rutyna, bezpieczeństwo maxymalna higiena 
i ochrona strzykaw kubku udojowym to klucz do najwyższej jakości mleka!

Czysta rutyna w kubku udojowym 

Najwyższa jakość  mleka



Perfect teat protection from the beginning: 
With the Monobox, complete milking procedures take place 
“in-liner”, inside the teat cup in one single attachment. Teat 
stimulation begins as soon as the teat cup attaches, gently 
preparing the udder for milking.

6 · Premium milk quality

Hygienically safe: 
Once the teat cup is attached, cleaning or pre-dipping begins

 
followed by drying and fore-stripping. A system of milk  
sensors immediately begins analyzing the milk, looking at 
conductivity, color, and temperature.

Optimal milk harvest: 
While milking, the light-weight, suspended MilkRack and 
milking cluster can easily adapt to the cow’s natural  
movements, exerting no unnecessary leverage on the udder. 

while measuring milk volume. 

Optimal udder care: 

process begins. The dipping agent is evenly and economically 

skin, providing ideal protection against mastitis pathogens. 
Through automated udder health care, each cow exits the 
Monobox perfectly protected for the next milking.
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Uchwyt myjący myje kubki udojowe od zewnątrz i dezynfekuje je od środka.  
W ten sposób „zapalenia krzyżowe” zostają całkowicie wykluczone.

Podczas, gdy Monobox automatycznie realizuje procesy udojowe, kwęże mleczne 
o dużych przekrojach, czujniki monitorujące na bieżąco parametry mleka z każdej 
ćwiartki, oraz sterowane płynnie przez falownik pompy mleczne zapewniają delikat-
ny przepływ mleka. Świeże mleko pokonuje tylko krótkie odcinki tak, aby jego jakość 
zawsze była jak najwyższa.
 

Skuteczna dezynfekcja pośrednia „Clean in place“

Najdelikatniejszy transport mleka od strzyka do schładzalnika.
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Zachęcamy do optymalizacji wydajności produkcyjnej dzięki systemom schładzania 
mleka firmy GEA. Te systemy pracują inteligentnie, przyszłościowo i zawsze zacho-
wują najwyższe bezpieczeństwo higieny. Sterowane przez falownik pompy mleczne 
w Monobox zapewniają delikatny i spokojny przepływ świeżego mleka w kierunku 
schładzalnika mleka. Systemy firmy GEA oferują wiele możliwości konfiguracji od-
cinku schładzania mleka wedle własnych życzeń i potrzeb: Za pośrednictwem schła-
dzalnika płytowego, przez zbiornik buforowy czy odzysk ciepła - liczy się wyłącznie 
Państwa indywidualna koncepcja schładzania! Schładzalniki firmy GEA to gwarancja, 
że Państwa wysokiej jakości mleko pozostanie jednorodne i zachowa wszelkie wła-
ściwości do momentu przyjazdu cysterny.

Krowy chętnie poddają się spokojnej i powtarzalnej rutynie udjowej

Delikatny dój i proces dippingu optymalizują kondycję strzyków i długo-

trwale wspierają zdrowie całego stada

Systemy schładzania firmy GEA optymalizują możliwości oszczędzania

Doskonały klimat w gospodarstwie każdej wielkości 

•

•

•
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Wydajne 
środowisko 
pracy

Ergonomia w miejscu pracy i maksymalny 
komfort dla ludzi i zwierząt

Wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym 
i łatwa intuicyjna obsługa

Elastyczne planowanie i zarządzanie

Płynna realizacja wszystkich procesów

Innowacyjne funkcje Monobox pozwalają na ułożenie i organizację codzien-
nych  czynności związanych z zarządzaniem stadem w dotychczas niespotyka-
ny sposób: już kilka kliknięć na ekranie dotykowym wystarcza, aby otrzymać 
najważniejsze, aktualne dane na temat zdrowia zwierząt. Monobox integruje 
się bezproblemowo z każdą istniejącą oborą i dzięki temu umożliwia kontrolę 
wyselekcjonowanych krów na krótkich odcinkach oraz bardzo szybką realizację 
wszystkich zaplanowanych zadań. Przekonajcie się Państwo o czystym stanowi-
sku pracy w najnowocześniejszym otoczeniu!

Komfortowy i nowoczesny sposobu zarządzania stadem
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Monobox firmy GEA prezentuje innowacyjne funkcje przejrzyście na dużym 
ekranie dotykowym. Tryb LiveView umożliwia wizualizację wszystkich procesów 
w czasie rzeczywistym, a przejście do sterowania poszczególnymi parametrami 
udoju to zaledwie kilka kliknięć. Dzięki intuicyjnemu menu obsługa systemu jest 
bardzo prosta, przejrzysta i w pełni zrozumiała. Komunikaty alarmowe natych-
miast informują o wszelkich zmianach. W ten sposób produkcja mleka jest sku-
teczna, przemyślana i przyszłościowa!

Swobodny widok na krowę i bezproblemowy dostęp do wymion gwarantują  
możliwość wygodnej, ręcznej ingerencji w proces udojowy w dowolnym mo-
mencie. Monobox daje rolnikowi możliwość ręcznego podłączenia aparatu i 
w odpowiednim momencie umieszcza aparat udojowy na optymalnej pozycji 
wyjściowej: teraz wystarczy założyć kubek na strzyk - i to wszystko! Odporne 
na kopnięcia oświetlenie wymion stosuje technologię LED i zawsze gwarantuje 
doskonałą widoczność. Dzięki temu zarządzanie „krowami specjalnych potrzeb”  
jest teraz wygodniejsze niż kiedykolwiek.

Mądre zarządzanie w najnowocześniejszym otoczeniu 

Najważniejsze elementy zawsze na oku
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Nowoczesne, wspierane komputerowo stanowisko pracy z możliwością zdalnego 

dostępu 

Bezproblemowa realizacja procesów, wysoka wydajność zdrowego stada i stała 

ilość mleka to bezpośrednie korzyści dzięki którym inwestycja w system Monobox 

zwraca się błyskawicznie

•

•
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Produkcyjność o każdej 
porze

Najwyższa dostępność urządzenia

Wydajne procesy i elastyczna organizacja czasu pracy

Perfekcyjna przejrzystość zużycia środków roboczych              

Innowacyjne usługi serwisowe gwarantujące stałą pracę
urządzenia i minimalne czasy przestoju

Postawcie Państwo na wysoką wydajność i pozwólcie Waszym krowom decydo-
wać o tym, kiedy chcą odwiedzać Monobox. Już po kilku godzinach w oborze 
zacznie panować harmonijna atmosfera, a krowy odnajdą się w bezstresowym 
rytmie żywienia, leżenia i udoju.  Automatyczny system udojowy zapewnia swo-
bodę, umożliwia elastyczne planowanie dnia i pomaga w optymalizacji rutyno-
wych działań. W połączeniu z wybraną koncepcją ruchu zwierząt i opieką nad 
„krowami specjalnych potrzeb” oraz wszystkie czynności wykonywane ręcznie 
są realizowane w wyjątkowo wygodny sposób. Bez względu na to, czy obsłu-
gujecie Państwo jeden czy kilka systemów Monobox -  wszystkimi czynnościami 
można sterować centralnie w centrum udojowo-administracyjnym.

100% sukcesu dzięki filozofii „Milking leads“ firmy GEA
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Dzięki dużemu obszarowi wejściowemu zwierzęta bardzo szybko znajdują opty-
malną pozycję do zakładania kubków udojowych. W momencie, gdy szeroko 
otwarta bramka się zamknie, boks udojowy automatycznie dopasowuje się do 
wielkości zwierzęcia i optymalnie ustawia pozycję korytka paszowego. Za każ-
dym razem po zakończeniu udoju koryto paszowe otwiera się uniemożliwiając 
dostęp do miski paszowej. W zależności od struktury obory możliwe jest wyjście 
krowy na wprost lub boczne.

W myśl zasady „Time-of-Flight“ kamera na aparacie udojowym rejestruje i za-
pamiętuje wizualnie i przestrzennie pozycję strzyków. Na podstawie tych danych 
robot Monobox wybiera idealną pozycję do zakładania kubków udojowych i pre-
cyzyjne umieszcza kubki pod strzykami. To rozwiązanie gwarantuje błyskawiczne 
i bardzo precyzyjne założenie kubków udojowych!

Swobodne wejście i wyjście, zmienna wielkość boksu 

Zakładanie kubków udojowych w kilka sekund 
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Aparat udojowy jest szczególnie lekki, a przy tym bardzo stabilny. Cały me-
chanizm jest chroniony bardzo elastyczną, plastikową pokrywą, a w przy-
padku kopnięcia  specjalny mechanizm na moment odsuwa ramię robota. 
Ramiona udojowe są elastyczne i stałe zarazem, a ich konstrukcja nie po-
zwala, kubki spadły na ziemię i dotchneły podłogi. W ten sposób można 
uniknąć zanieczyszczeń i zapewnić najlepsze warunki najwyższej higieny 
doju.

Jeden aparat udojowy gwarantujący bezpieczeństwo i higienę udoju
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Podczas gdy  główny zbiornik na mleko  jest opróżnia-
ny i myty, automatyczny system udojowy zbiera mleko 
w zbiorniku buforowym. W tym czasie Monobox pra-
cuje bez żadnych ograniczeń: zwierzęta nie wychodzą 
ze swojego rytmu, a żadna kropla mleka nie zostaje 
utracona. 

Kompaktowa jednostka zasilająca nie zajmuje wiele 
miejsca i jednocześnie mieści wszystkie agregaty od-
powiedzialne za dostarczanie środków myjących, de-
zynfekujących, środków do dippingu, wody oraz sprę-
żonego powietrza do Monobox. Ponadto jednostka 
zasilająca steruje myciem urządzenia i kontroluje prze-
pływ mleka do filtra mlecznego, zbiornika na mleko i 
zbiornika buforowego. 

Z Monobox zarządzanie cielętami staje się bardzo 
łatwe: wystarczy kilka kliknięć aby oddzielić mleko 
dla cieląt pochodzące od konkretnej krowy i udo-
stępnić je w wiadrze lub w taksówce mlecznej. W 
ten sposób każde cielę otrzyma dokładnie  takie 
pożywienie, jakiego potrzebuje do optymalnego 
wzrostu.

Udój bez przerw

Uniwersalny geniusz w ściennym formacie 

Z myślą o przyszłych pokoleniach
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Obora, która w każdym aspekcie wspiera codzienną rutynę pracy. Monobox 
idealnie dopasowuje się do każdego indywidualnego rozwiązania. Ponadto 
kompaktowa, otwarta konstrukcja zapewnia najwyższy komfort dla krów.  W 
spokojnej, bezstresowej atmosferze  krowy bardzo szybko odnajdują się w 
rytmie żywienia, leżenia i udoju. A w połączeniu z system bramek selekcyj-
nych możemy dodatkowo zorganizować pracę w strefie opieki nad zwierzę-
tami. W ten sposób codzienne czynności związane z zarządzaniem stadem 
można załatwić w ciągu kilku chwil.
 

Perfekcyjna integracja ze strukturą obory 
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A 
B - Milk room
C - Technical equipment room
D - Selection and treatment area
E - Feed alley
F - Calving / fresh cow area

G1 - Monobox right version
G2 - Monobox left version
H - Waiting area
I - Pre-selection
J - Selection after milking
K - Barn area

L - Supply Unit 

 
  

  

I      

I        

K

K          

G2    

L

L

Oszczędność czasu i wolna przestrzeń umożliwiają 

elastyczny plan dnia i pomagają w optymalizacji ru-

tynowych czynności

Wskaźniki i instrumenty pomiarowe informują na 

bieżąco o zużyciu i gwarantują pełną przejrzystość 

wszystkich procesów

•

•
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Bezpieczne partnerstwo 
na przyszłość

Najwyższej klasy kompetencja serwisowa

Wsparcie na całym świecie przez Centra Fachowe GEA  

Innowacyjne usługi i serwis w trybie online

Dilerzy firmy GEA pozostają w ścisłym kontakcie z międzynarodowymi go-
spodarstwami mlecznymi. Dzięki stałej wymianie doświadczeń GEA, jako 
producent, konfrontuje się bezpośrednio ze wszystkimi wyzwaniami. Dla-
tego nasze rozwiązania i usługi zawsze w 100% spełniają wszystkie wy-
magania naszych klientów. My w GEA, nasi dilerzy oraz Państwo działamy 
wspólnie na rzecz najbardziej opłacalnej produkcji mleka.

Opłacalna produkcja na całym świecie 
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W kontekście serwisu i konserwacji Monobox oferuje tylko to, co najlepsze: 
odporne, sprawdzone komponenty techniki udojowej gwarantują najdłuż-
sze czasy pracy przy zachowaniu wysokiej żywotności całej instalacji. Przy-
jazna w konserwacji konstrukcja pozwala na bezpośredni dostęp do tech-
niki. Diagnoza w trybie online umożliwia bezproblemowe przeprowadzenie 
optymalizacji instalacji, a wymiana poszczególnych komponentów odbywa 
się bez wpływu na bieżącą pracę urządzenia. Monobox: zapobieganie cza-
som przestoju i najlepsze warunki dla szybkiej i niedrogiej konserwacji!

Wiodąca technika udojowa, konstrukcja przyjazna w konserwacji
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Decyzja na Monobox to jednocześnie decyzja o nawiązaniu partnerskiego sto-
sunku z GEA od pierwszego dnia: bez względu, czy chodzi o projekt budowlany, 
optymalizację procesów w gospodarstwie czy o kwestie związane z zarządza-
niem stadem -  dzięki światowej sieci certyfikowanych dilerów GEA i partnerów 
serwisowych znajdziecie Państwo w bezpośrednim pobliżu zaufanego partnera, 
który optymalnie  przygotuje Państwa gospodarstwo pod nową instalację. Już 
o momentu uruchomienia zespół wykwalifikowanych fachowców GEA gwaran-
tuje stałą opiekę za pomocą opcjonalnych usług serwisowych:

Oprogramowanie, które na podstawie regularnie otrzymywanych danych z ana-
liz nadzoruje wydajność Monobox i informuje z odpowiednim wyprzedzeniem 
w przypadku odmiennych wartości parametrów. Połączenie tego rozwiązania z 
umową serwisową z Centrum Fachowym GEA pozwoli Państwu na czerpanie 
korzyści ze zintegrowanego kalendarza  serwisowego, który będzie informował 
Państwa o wszystkich zbliżających się terminach. W dzienniku są zapisywane 
wszystkie czynności serwisowe oraz codzienne parametry wydajnościowe. Zdal-
ny dostęp umożliwia dostrzeżenie potencjalnych optymalizacji i przygotowanie 
odpowiedniego rozwiązania. Skorzystajcie Państwo z najwyższej dostępności 
urządzenia i najszybszego czasu reagowania! 

szybki, kompetentny serwis bezpośrednio w Państwa gospodarstwie 
regularne wsparcie i regularna konserwacja zgodnie z planem serwisowym
na życzenie infolinia dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
dostarczanie i zapewnianie części zamiennych
stałe szkolenia przez serwisantów GEA gwarantujące ciągły 
przepływ know-how i najwyższą fachową kompetencję 

Dobra decyzja: kompetencja serwisowa od samego początku

FarmView 2.0

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Innowacyjne usługi serwisowe dla pracy urządzenia 

przy minimalnych czasach przestoju

Najwyższa ilość wyprodukowanego mleka przy mi-

nimalnych nakładach pracy, bardzo niskim zużyciu 

energii i środków roboczych oraz znikomej konser-

wacji

Kompetentne doradztwo 365 dni w roku

Wyjątkowe centrum udojowo-administracyjne dzię-

ki wiodącej technice udojowej firmy GEA 
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Notatki
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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

biuro@gea.com
www.gea.com

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.

 

Nasze najważniejsze wartości
Maksymalna wydajność • Uczciwość • Zaangażowanie • Pasja • GEA


