‘Join the (milk)winners!’

voor de geit, melk en melker

Bij het melken van geiten is een goed ontworpen
melkstal de basis voor zorgeloos en relaxt met hoge
capaciteit melken. Het totaalplaatje moet kloppen ‘voor
de geit, melk en melker’. Oftewel: de geit moet graag en
comfortabel in de melkstal staan en soepel en snel
gemolken worden. De melk dient met zachte hand
behandeld te worden en met hoge kwaliteit in de tank te
komen. De melker moet ergonomisch alle handelingen
snel, efficiënt en routinematig kunnen uitvoeren.

SAC melkwinningstechniek is een vertrouwd gezicht in de
Nederlandse en Vlaamse geitenhouderij. Melkstallen van SAC
zijn ontwikkeld op basis van jarenlange voortschrijdende
ervaring, waarbij de capaciteit sterk is toegenomen. Zo kan één
persoon meer dan 1.000 geiten per uur melken in een 100
stands SAC carrousel; met twee personen loopt de capaciteit op
tot boven de 1.400 geiten per uur in een 120 stands! SAC
koppelt een hoge capaciteit aan gebruiksgemak en ergonomie.
Geen wonder dat SAC veel nieuwe melkstallen voor
geitenhouders oplevert in binnen en buitenland. De praktijk
levert het bewijs! Download de brochure voor meer informatie
over het fullservice melkwinningsaanbod van SAC voor de
vooruitstrevende geitenhouder.
Download de brochure >>

Bent u geïnteresseerd in wat SAC voor uw bedrijf kan
betekenen of bent u toe aan een nieuwe melkstal, 
uitbreiding of renovatie?
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