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Product introductie – Geoptimaliseerde resultaten voor het melken van geiten
– Nieuwe unieke Geitencarrousel Buitenmelker voor grote veestapels
“Een carrousel is gebruiksvriendelijk en behaald een zeer hoge capaciteit. Met deze melkstal kan ik
tot 800 geiten per uur melken. De SAC Geitencarrousel Buitenmelker is op dit moment de beste
carrousel,” zegt Robert Jansen.
Kolding, Denemarken – 14 oktober 2016 - SAC lanceert nieuwe eigenschappen binnen een compleet concept
voor hoogproductieve en grote veestapels – die voldoen aan alle normen binnen de sector. Want bij SAC,
geloven we dat alles dat gedaan kan worden voor de geit, de melk en de melker ook daadwerkelijk gedaan
moet worden.
Voor de geit biedt de nieuwe draaistal een gemakkelijke in- en
uitgang en een zeer rustig en zorgvuldig melkproces. Als
onderdeel voor het melken van geiten introduceert SAC ook
een nieuwe melkklauw, de Handyflow2 – waarvoor meteen ook
een nieuwe silicone tepelvoering is ontwikkelt. Beide
producten zijn zeer doordacht ontworpen – De Handyflow is
voorzien van een RVS-ring bovenaan de tepelbeker. Hierdoor is
lucht zuigen geminimaliseerd en hangen de melkbekers in
goede balans onder het uier. Een ander voordeel is de
mogelijkheid om geiten individueel te voeren in de melkstal.
Naast een vaste hoeveelheid lok-brok, kan de melker een extra
krachtvoergift instellen, zodat

Robert Jansen uit Chaam (NoordBrabant)
In Chaam is een van de eerste SAC
Geitencarrousel Buitenmelker (80stands) geïnstalleerd:
Aantal melkgeiten:
1.150
Productie per geit per jaar (kg): 1.120
Vet %:
4.40
Eiwit %:
3.50
Land (ha):
44
Waarvan:
-Gras (ha)
20
-Maïs (ha)
22
-Voederbieten (ha) 2

hoogproductieve geiten de

benodigde extra energie krijgen. Dit borgt de gewenste hoeveelheid melk en een goede conditie van het dier.
Voor de melk en dus de borging van de melkkwaliteit, bevat de Handyflow2 voor geiten een luchtinlaat direct
onder de speenpunt waardoor de melk zeer rustig wegstroomt. Een ander voordeel is de intensieve reiniging
in secties met de SAC UniWash.

“Het kiemgetal is tot onder de 20 gedaald sinds we zijn begonnen met melken met de SAC
Geitencarrousel – Het vertelt mij dat de gehele installatie zeer zorgvuldig wordt gereinigd na elke
melkbeurt.“

- voor de geit, de melk en de melker…

Ook de melkpomp is van waarde voor de melkkwaliteit want deze zorgt ervoor dat de beschadiging aan de
vetbolletjes minimaal is – omdat de melk zo rustig mogelijk wordt verpompt.
Voor de melker introduceert SAC de nieuwe service-arm, die de melkbekers omhoog brengt voor de melker
waarna het vacuüm er automatisch op komt bij het aansluiten. De arm volgt de bewegingen van het dier en
is geschikt voor alle typen melkgeiten. Elke drie seconden kan er een geit worden aangesloten – en het
melkstel wordt er automatisch afgehaald. Wanneer een geit niet gemolken wordt in de eerste ronde, wordt
ze niet losgelaten en komt ze terug voor een tweede ronde en - aansluiting. Het is een zeer
gebruiksvriendelijke oplossing – en het ergonomische design zorgt voor goede werkomstandigheden.

”Het enige wat ik hoef te doen is het aansluiten, de rest wordt voor je gedaan. Ik kan gemakkelijk in
mijn eentje de hele melkstal bedienen.”
Het SAC Touch Screen met camera voegt waarde toe door het excellente overzicht – en met het
geoptimaliseerde SAC management programma, kan de melker zijn resultaat monitoren op individueel
dierniveau alsook op bedrijfsniveau.
De SAC Geitencarrousel Buitenmelker is de juiste keuze als lange termijn-investering. Daarbij komt dat door
de geringe diameter ook nog een besparing op bouwkosten mogelijk is.
De nieuwe Geitencarrousel is beschikbaar voor de markt en te bezichtigen op
diverse praktijkbedrijven zowel in Nederland als daarbuiten. Bekijk meer via deze
QR-code – of bezoek sacmilking.com.
Kom en bekijk de nieuwe Geitencarrousel op EuroTier
SAC is aanwezig op EuroTier in Hannover op 15-18 november 2016 – U vindt ons in Hal 13, stand nr. EO8.
Kom en ontmoet ons – en bekijk meer product introducties.
Voor nadere toelichting of meer informatie danwel een afspraak tijdens Eurotier, kunt u contact opnemen
met Bart Gieling via e-mail bgi@sacmilking.com of telefoon +31 625017422.

SAC ontwikkelt, produceert, verkoopt en distribueert een van ’s werelds meest innovatieve full-line melktechniek oplossingen. Wij
denken aan de optimale oplossing en de beste kwaliteit voor het dier, de melk en de melker. Ons wereldwijde succes is gebaseerd op
een innovatieve aanpak in samenwerking met wereldwijd toonaangevende onderzoekers, melkveehouders, adviseurs en veeartsen –
en met 75 jaar aan ervaring leveren wij melktechniek dat de meeste waarde toevoegt aan melkproductie over de hele wereld.
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