Persbericht
Product Introductie – Hogere capaciteit en lage kosten
– Dé nieuwe alles in één oplossing voor automatisch melken.
Marknesse, Nederland– 4 November 2016 – SAC Nederland (A/S S. A. Christensen & Co).
SAC introduceert een nieuwe alles in één oplossing om automatisch koeien te melken. Volgens SAC de meest
betrouwbare oplossing die vandaag de dag te krijgen is. Deze nieuwe oplossing maakt het voor de
melkveehouder mogelijk de capaciteit op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te verhogen.
Bij SAC geloven we namelijk in het uitgangspunt dat nieuwe ontwikkelingen goed moeten zijn voor
Koe, Melk en Melker.
Voor de koe:
De nieuw SAC RDS Futureline Elite oplossing stelt koe comfort en koe vriendelijke behandeling voorop met
veel toegevoegde waarde voor een optimale manier van melken, bijv.


Excellente uiergezondheid met hoog percentage eerste aansluitingen en nauwkeurig melken met
weinig attentiekoeien die gehaald moeten worden.



Een industrieel ontwerp van de melk box met veel ruimte voor makkelijke in- en uitloop.



En een uniek voormelksysteem door middel van een separate voorbehandelbeker voor maximale
uiergezondheid.

Voor de Melk:
SAC zal altijd focus houden op de hoogst mogelijke melkkwaliteit. Met deze nieuwe melkrobot maakt SAC
die belofte waar door bijvoorbeeld:


Minimale invloed van bacteriën tijdens het melken.



Een soepele melkstroom waardoor vetbolletjes niet beschadigen en vrije vetzuren worden
geminimaliseerd.



En een reinigings- en voormelkbeker die ook het hele voormelken uitvoert zoals dat van nature hoort
(reinigen, stimulatie en voorstralen van de spenen).

- for the cow, the milk and the milker…

Voor de melker:
Deze nieuwe versie melkrobot biedt de modern melkveehouder de kans om tijd en kosten te besparen door
bijvoorbeeld:


Een hogere melkproductie en tegelijkertijd kostenbesparing.



Een duurzame en robuuste oplossing met een lange levensduur.



Lage onderhoudskosten en lage cost of ownership

De nieuwe SAC RDS Futureline Elite past in elke stalsituatie en de melkveehouder zal zijn snelle
terugverdientijd zeer waarderen.
De nieuwe SAC RDS Futureline Elite is beschikbaar vanaf Maart 2017.

De Nieuwe SAC melkrobot RDS Futureline Elite is voor het eerst te zien op Eurotier
SAC presenteert zijn producten tijdens EuroTier in Hannover van 15-18 November 2016 - Hal 13, stand no.
EO8. Kom en bezoek ons want behalve deze nieuwe melkrobot zijn er meerdere innovaties te zien voor
traditioneel melken. .
Voor nadere informatie of om een afspraak in te plannen neem contact met ons op via onze verkoop
binnendienst en vraag naar Bart Gieling of Anton van Velsen, telefoon: 0570-621700 of stuur een mail naar
info-nl@sacmilking.com

Voor nadere informatie over SAC verwijzen wij graag naar www.sacmilking.com

- for the cow, the milk and the milker…

