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Product introductie – Verhoogde efficiëntie in de melkstal – De UniMilco maakt het
mogelijk met een gebruiksvriendelijke alles-in-één controle unit.
Kolding, Denemarken – 24 oktober 2016 - SAC lanceert een nieuwe gebruiksvriendelijke controle unit – de
Unimilco is een oplossing die alle functies om een melkstal te besturen combineert in één centrale
bedieningskast – Dit verhoogd de efficiëntie van het melkproces.
Samen met onze klanten en toonaangevende experts, heeft SAC een controle unit ontwikkeld die alle
essentiële functionaliteiten voor het besturen van de melkstal samenbrengt op een centrale plek. De
hoofdtaak van de UniMilco is het aansturen van het gehele proces voor, tijdens en na het melken. Daarnaast
word de gehele melkstal gemonitord tijdens het melken, zodat de melker ervan verzekerd is dat alles naar
behoren verloopt en dat de koeien onder de meest optimale omstandigheden wordt gemolken. De nieuwe
UniMilco bevat onder anderen de volgende functies:


Aansturen van de melkpomp – frequentie- en niet-frequentie-gestuurd



Aansturen van de IDC melkplaats controle units



Melken/Reinigen schakelaar



Vacuüm meter met alarm

Daarnaast is de zogenaamde nieuwe functie Dual Mode toegevoegd, dit stelt de melker in staat om
de melkstal klaar te maken voor de reiniging terwijl de laatste koeien nog worden gemolken. Dit
bespaart wachttijd waardoor het hele melkproces efficiënter verloopt. Een andere nieuwe functie
is het legen van de gehele melkleiding na het melken. De gecentraliseerde IDC-update poort zorgt
ervoor dat het onderhoud sneller kan worden uitgevoerd, dat scheelt natuurlijk in de kosten.
U kunt met de UniMilco profiteren van een oplossing die eenvoudig is te bedienen en die het gehele
melkproces efficiënter maakt.
Kom en bekijk de nieuwe UniMilco 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.

- voor de geit, de melk en de melker…

SAC ontwikkelt, produceert, verkoopt en distribueert een van ’s werelds meest innovatieve fullline 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.

- voor de geit, de melk en de melker…

