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Lovende Praktijkervaringen

SAC UNIFLOW 4S melkklauw
In de zomer van 2015 introduceerde SAC de UNIFLOW 4S melkklauw. Deze
lichtgewicht melkklauw is met name voor zijaanzij en carrousel
buitenmelker melkstallen ontwikkeld, waarbij de ruimte tussen de
achterpoten beperkt is. Gegeven de buitengewoon positieve melk
technische ervaringen komt SAC ook met een model voor visgraatstallen.
De SAC UNIFLOW 4S melkklauw is ontworpen voor het probleemloos verwerken van
hoge melkgiften in combinatie met een snelle melkstroom.
De onderkap is vervaardigd uit roestvrij staal. De vormgeving is zeer ergonomisch
en ligt zodoende perfect in de hand. De complete melkklauw kan worden
opgebouwd met kunststof of RVS melkbekers waarbij zowel een ronde als vierkante
tepelvoering gebruikt kan worden. UNIFLOW 4S: voor koe, melk en melker.
Lees meer >>

Ergonomisch en tijdbesparend

Opklapbare SAC spoeljetter
SAC introduceert een nieuw opklapbare RVS spoeljetter. Deze wordt hoger
in de melkstal geïnstalleerd, wat dagelijks resulteert in veel
arbeidsverlichting bij het plaatsen en ontkoppelen van de melkstellen.
Met een simpele bottomup beweging wordt de spoeljetter geïntegreerd in de
putrand weggeklapt, waardoor veel ruimtebesparing wordt behaald. Belemmeringen
tijdens het melken worden hierdoor optimaal weggenomen. De melker kan hierdoor
altijd en snel de juiste melkerspositie innemen. De nieuwe SAC spoeljetter is
leverbaar in alle SAC melkstallen en staat in alle gevallen borg voor een optimale
reiniging van de melkstellen.

SAC favoriet onder geitenhouders
Veel geitenhouders tonen belangstelling voor de melkwinningssystemen van SAC.
Geen wonder: SAC biedt een volwaardig en professioneel aanbod. De belangstelling
in binnen én buitenland is dan ook groot. In de vorige ENieuwsbrief berichtten we
al over de 80 stands melkstal voor Fam. Jansen in Chaam. Naast meerdere in
Nederland en België, zijn in Canada onlangs ook 3 grote geitenmelkstallen verkocht:
2 x 100 stands en 1 x 120 stands! Indrukwekkende carrousels, uitgerust met
melkmeting, automatische afname en geprogrammeerd voeren, waarmee ruim
meer dan 1.000 geiten per (100 stands) uur door één persoon kunnen worden

2 x 100 stands en 1 x 120 stands! Indrukwekkende carrousels, uitgerust met
melkmeting, automatische afname en geprogrammeerd voeren, waarmee ruim
meer dan 1.000 geiten per (100 stands) uur door één persoon kunnen worden
gemolken!
Lees meer >>

SAC Geitenspecialist
Henk Nagelhout

Ben jij onze nieuwe SAC Service Monteur of
Marketing Communicatie Specialist?
SAC zet de standaard in melkwinning. We doen dit met een fullline aanbod
van melkwinningstechniek: van traditionele melkwinningssystemen tot
automatisch melken met de SAC Futureline MAX melkrobot, waarin 15 jaar
ervaring in robot melken is gebundeld.
Ongeacht welk melkwinningssysteem u uit het fullline assortiment prefereert: met
SAC kunt u altijd vertrouwen op servicezekerheid. Het melken op uw bedrijf moet
immers 24/7 doorgang vinden.
SAC Nederland biedt servicezekerheid door een snelle respons op uw vragen: 24
uur per dag, 7 dagen per week. SAC dealers gebruiken originele SAC onderdelen,
zodat uw melkkwaliteit altijd gewaarborgd is. Onderdelen met een hoge
omloopsnelheid zijn direct uit voorraad leverbaar. Ook voor bedrijfsbenodigdheden
doet u nimmer tevergeefs een beroep op SAC Nederland en haar SAC Service
Centers.
Binnen deze filosofie is SAC Nederland continu op zoek naar goede en
gemotiveerde vakmensen. Momenteel hebben we een vacature Service
Monteur voor de conventionele melkwinning in de regio ZutphenArnhem
Doetinchem. Tevens zijn we op zoek naar een Marketing Communicatie
specialist.
Lees meer >>

Jubileumshow Roeters
SAC Servicecenter Roeters B.V. vierde van donderdag 10 tot en met
zaterdag 12 december jl. haar 10jarig jubileum. Tijdens de driedaagse
jubileumshow bezochten meer dan 1.000 relaties de bedrijfslocatie aan de
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Jubileum Stephan Laarhuis

Lees meer >>

Stephan Laarhuis vierde onlangs zijn 12,5 jarig jubileum als Installatie
Technicus bij SAC. Een functie die op zijn lijf is geschreven, zo blijkt.
‘Ik kom van de boerderij, dus ik weet goed wat boeren dagelijks bezig houdt. Mijn
broer en vader runnen een melkveebedrijf, alwaar een SAC Futureline melkrobot tot
volle tevredenheid draait. In mijn functie als Installatie Technicus geniet ik veel
vrijheid. Uiteraard moeten opdrachten binnen planning en budget uitgevoerd
worden, maar de wijze waarop verschilt van veehouder tot veehouder. Zo is de
maatvoering in iedere stal verschillend. Daarnaast houd ik zo veel mogelijk rekening
met de individuele wensen van de opdrachtgever.’
Lees meer >>

Marco Jansma van Roeters geeft tekst en uitleg over SAC melkwinningstechniek tijdens de jubileumshow.
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geïnstalleerd.
De opening van de nieuwbouw van Dairy Campus is de afronding van een uniek
project door de combinatie van stallen met onderwijs, onderzoek en
innovatiefuncties en uitgebreide ontvangstfaciliteiten. Deze inspirerende
ontmoetingsplek deelt Dairy Campus graag met alle spelers in de melkveehouderij
en zuivelketen. Met de SAC RIC voerstations zijn onderzoekers in staat de
individuele voeropname feilloos te registreren.
Tijdens de open dagen is iedereen van harte welkom om de stallen in te gaan,
kennissessies te bezoeken en relaties uit het zuivelnetwerk te ontmoeten.
Meer informatie >>
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Land en Tuinbouwbeurs
OostNederland 2016
Ruurloseweg (Hoek Petersdijk 4a)

Land en Tuinbouwbeurs
OostNederland 2016
Ruurloseweg (Hoek Petersdijk 4a)
7021 HC Zelhem
31 mei t/m 2 juni 2016

Bekijk de website >>

Agro Techniek Holland
Walibi Biddinghuizen
7 t/m 10 september 2016

Bekijk de website >>

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen
Hardenberg 2016
Evenementenhal Hardenberg
13 november 2016

Bekijk de website >>

Eurotier 2016
Hannover Exhibition Grounds
15 t/m 18 november 2016

Bekijk de website >>

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen
Gorinchem 2016
Evenementenhal Gorinchem
2224 november 2016

Bekijk de website >>

Bezoek http://nl.sacmilking.com/ voor een actueel overzicht van de beurzen en
open dagen waaraan SAC deelneemt of laat u persoonlijk informeren door uw SAC
Servicecenter bij u in buurt.

