SCHAPEN EN GEITEN MELKEN
Efficiënt melken in een optimale werkruimte
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HOOGWAARDIGE
OPLOSSINGEN IN
MELKTECHNIEK
SAC biedt complete melksystemen die u in staat stellen de gewenste melkgift met de
best mogelijke kwaliteit te realiseren – zowel met traditionele als automatische melksystemen. Dit is onze focus sinds de eerste generatie van de S.A. Christensen-familie het
bedrijf in 1938 oprichtte. We ontwikkelen en verkopen complete melksystemen die uw
mogelijkheden optimaliseren. Melksystemen die eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk te
onderhouden en goed voor de dieren zijn. Onze focus is om het beste te garanderen voor
dier, melk en melker - dat is onze visie; u ondersteunen op uw melkveehouderij.
WAAR DE MELK IS ZIJN WIJ
De SAC-familie is opgericht in de Deense agrarische sector met een sterke focus op hoge
kwaliteit, dierenwelzijn en ecologische duurzaamheid. Sindsdien is onze familie uitgebreid met ons Nederlandse onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, dat extra aandacht
geeft aan data-gedreven melktechniek. Vandaag de dag kunt u van ons verwachten dat
we het beste van het beste over de hele wereld leveren.
U bent altijd verzekerd van ondersteuning door onze 80 jaar ervaring in melken, onze
deskundige mensen en ons professionele netwerk met meer dan 100 dealers. U krijgt de
ondersteuning en service wanneer u die nodig heeft.
WIJ GEVEN OM DE RESULTATEN VAN UW BEDRIJF
Het is belangrijk voor ons dat uw dagelijkse werk in de stal goed, comfortabel en plezierig is. We leveren systemen die uw dagelijkse werk vereenvoudigen in een ergonomisch
optimale omgeving en met focus op het dier en haar comfort. Samen realiseren we een
goede melkgift met de best mogelijke kwaliteit – zodat u een duurzame winst kunt maken.

Steen A. Christensen
Eigenaar SAC
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MELKEN DAT PAST BIJ
DE BEHOEFTEN VAN U
EN UW VEESTAPEL
Hoeveel schapen of geiten wilt u per uur melken? Het draait allemaal
om efficiëntie. Het melken van een schaap of een geit duurt immers
niet lang.
Het melksysteem moet dit proces dan ook niet verlengen, omdat u niet één maar misschien wel honderden dieren heeft. De
melkstal moet gemakkelijk te gebruiken zijn - snel aansluiten
- efficiënt melken - en de in- en uitgang moet gemakkelijk zijn.
We hebben de SAC schapen- en geitenmelksystemen met dit
in gedachten ontworpen - en maakten het gemakkelijk voor
zowel u als uw dieren.
OPTIMALE WERKPLEK VOOR U EN UW DIEREN
We geven niet alleen om het comfort van uw dieren, wij geven
ook om u. U hebt een ergonomisch optimale en comfortabele
werkruimte nodig, zodat u efficiënt en snel kunt werken. In
een SAC-melkstal bent u altijd dicht bij de dieren tijdens het
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melken. Alles is binnen handbereik, waardoor de looplijnen
kort blijven. De dieren hebben een omgeving nodig die solide
is en waar het gemakkelijk is om in en uit te bewegen. Onze
melksystemen bieden voldoende ruimte en zijn ontworpen
om meer dan duizend dieren per uur te melken. Hoe efficiënter u het melken kunt doen, des te rendabeler het is.
GEMAKKELIJK ONDERHOUD OM WINSTGEVEND TE
BLIJVEN
Er zijn weinig zaken meer frustrerend dan een niet werkende
melkstal, zeker wanneer u honderden dieren heeft die
gemolken moeten worden. Maar toch, u wilt niet elke dag
uren besteden aan het schoonmaken en onderhouden van

de melkstal. We weten dit en we ontwerpen onze melkstallen
zowel robuust als gemakkelijk te reinigen en onderhouden.
Het houdt uw eigendomskosten laag en beperkt uw onderhoudskosten.

stallen altijd up-to-date en u kunt er zeker van zijn dat u in de
toekomst upgrades en reserveonderdelen krijgt. U kunt continu uw melksysteem wijzigen of upgraden als uw veestapel en
uw behoeften veranderen.

TOEKOMSTBESTENDIG EN HOGE KWALITEIT
Uw SAC-melksysteem blijft bij de tijd. We houden onze melk-

Een melksysteem van SAC is gebaseerd op de combinatie
van jarenlange ervaring en gericht onderzoek en ontwikkeling.
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Dankzij de Handyflow2,
hebben we echt melktijd
gewonnen!
Familie Boisseau
Frankrijk

BETROUWBARE SERVICE
EN ONDERSTEUNING
U kunt van ons hoge betrouwbaarheid verwachten met ons sterke en
ervaren serviceteam, waar en wanneer u deze ook maar nodig heeft.
LOKALE EN GLOBALE ONDERSTEUNING
Als u advies of hulp nodig heeft bij het verbeteren van uw
traditionele melksysteem, dan zijn we er voor u - of het
nu via de telefoon, online of persoonlijk is. Onze ervaren
serviceorganisatie is gebaseerd op onze deskundige
experts - lokaal via uw lokale SAC-dealer met daarachter onze
wereldwijde aanpak.
SNELLE HULP EN ONDERSTEUNING
We weten hoe belangrijk het is dat uw melksysteem goed
werkt. Daarom kan onze hotline verbinding maken met
SAC-installaties over de hele wereld. Dit zorgt voor een lage
responstijd en snelle hulp wanneer dat nodig is. We zijn er
om u te adviseren en te begeleiden.
UW KOSTEN VERLAGEN - UW RENDEMENT
VERBETEREN
Onze ervaren serviceorganisatie kan u helpen met advies
over preventief onderhoud en verbeteringen - verlaag uw
kosten en optimaliseer uw systeem. Hierdoor blijft uw
melkinstallatie jarenlang betrouwbaar en efficiënt - en uw
dieren tevreden.

Al 12 jaar lang melkt de familie Boisseau met SAC-apparatuur en ze benadrukken de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak. Onlangs hebben ze hun melkstal geüpgraded
en ze zijn volledig tevreden over de samenwerking met hun
lokale dealer Ets Clement. De montage en service zijn zeer
efficiënt en van hoge kwaliteit.
Ze hebben de bestaande zij-aan-zij melkstal van 2x20
geüpgraded naar een 2x30 zij-aan-zij met 60 IDC1s en quickstart. Ze installeerden ook een Unipump (vacuümpomp) die
het melkproces verbetert en werkt met minimale ruis.
Voor de familie Boisseau maken het robuuste materiaal,
de hoge duurzaamheid en de goede service van de lokale
dealer het verschil.

FEITEN OVER DE FAMILIE
VAN DE BOISSEAU
	De familie Boisseau is de tweede generatie op
de melkveehouderij
	Ze melken het geitenras Saanen
PROFITEER VAN ONZE KENNISDELING
Om ervoor te zorgen dat de SAC-familie altijd op de hoogte is van kennis
en de technologie van morgen, delen we onze kennis en ervaring op de
SACademy. Dit is onze trainingsfaciliteit voor SAC-dealers en technici en
daarmee bent u verzekerd van de best mogelijke service en ondersteuning.

	De familie melkt momenteel 400 geiten en
verwacht te groeien tot 800 geiten
	De geiten worden gevoerd met gedroogde
voeding op basis van alfalfa
	De gemiddelde opbrengst per geit per jaar is
1.000 liter
	De geitenmelk van de melkveehouderij wordt
verwerkt tot yoghurt.
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GOED ONTWORPEN
MELKSTALLEN

HAAL MEER
UIT HET MELKEN

Snelle inloop, eenvoudige bediening en gemakkelijke uitgang.
Of uw veestapel nu klein, heel groot of zich daartussenin bevindt,
u kunt een efficiënt melksyteem krijgen die aan uw behoeften
voldoet en aan die van uw veestapel. Met zorgvuldig transport van
de melk, blijft de hoge kwaliteit behouden.

Ons toekomstbestendige Management Dairy Platform biedt u de
zekerheid en het overzicht over het melken en uw dieren.

MEER DAN 1.000 DIEREN PER UUR
Onze carrousel buitenmelker is een eenvoudig te gebruiken systeem met een zeer hoge
capaciteit voor grote veestapels en melken met hoge melkopbrengsten. Er kunnen
meer dan 1.000 dieren per uur gemolken worden. Dankzij het ergonomische ontwerp
kunt u elke drie seconden een dier aansluiten.

Met de Management Dairy Solution kunt u zich concentreren op de parameters die het belangrijkst zijn voor uw
bedrijf. Laat het managementsysteem uw dieren volgen en
u helpen de dagelijkse routines efficiënt in te delen op basis
van de meest actuele gegevens.

drijfsniveau is of op individueel dierniveau. SAC heeft een
systeem om het u te laten weten.
IDC, touchscreen, Saturnus. Onze managementsystemen
zijn volledig gebouwd op kennis van deskundige experts en
jarenlange ervaring in de melkveehouderij.

UITDAGINGEN OPLOSSEN, ALTIJD EN OVERAL
U heeft overal toegang tot gegevens van uw veestapel en
dieren - ongeacht waar u zich bevindt: op een touchscreen
bij de dieren of op uw computer op kantoor. U kunt altijd
reageren op problemen die onder uw aandacht worden
gebracht – waardoor u snel kunt ingrijpen.

Met de Saturnus Management Solution krijgt u een data
gedreven managementplatform dat u een eenvoudig overzicht van gegevens geeft - zowel op bedrijfsniveau als op
individueel dierniveau. U heeft alles op één plek en het helpt
u de dagelijkse routines in het systeem efficiënt te beheren.

ALLES WAT U WILT WETEN
Wij bieden u verschillende soorten managementsystemen
aan, zodat u precies die informatie krijgt die u zoekt, zodat
u uw bedrijfsvoering kunt optimaliseren. Of het nu op be-

De IDC is de melkplaats controle eenheid die zorgt voor
een goed overzicht van het melkproces zodat u zich kunt
concentreren op de dieren, een goede melkkwaliteit en
goede arbeidsomstandigheden.

EEN FLEXIBEL MELKSYSTEEM DICHT BIJ DE DIEREN
Met een zij-aan-zij melksysteem werk je dicht bij de dieren en heb je een goed overzicht.
Het zij-aan-zij melksysteem is eenvoudig te gebruiken en biedt veel flexibiliteit omdat
deze gemakkelijk geüpgraded kan worden.

OPTIMALE WERKPLEK EN DIERCOMFORT
Met een gemakkelijke toegang en de juiste hoeveelheid ruimte geven de SAC-melksystemen uw dieren veel comfort.
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Onze 100-stands
buitenmelker van SAC
opent echt de deuren
voor toekomstige groei.
Lars en Ingrid Steunenbrink
Canada

VERBETER HET MANAGEMENT
VAN UW VEESTAPEL
Het gaat niet alleen om het installeren van de melkstal zelf, het
gaat meer om een complete oplossing die de volledige potentie en
mogelijkheden van u en uw veestapel benut.
SAC ondersteunt u volledig, van het optimaliseren van het
ontwerp en de plaatsing van uw melkstal tot het optimaliseren van het dagelijkse werk. Wij ondersteunen u graag
met het maken van bouwtekeningen en het geven van ervaren advies om u te helpen de beste oplossing te vinden.
Bij SAC luisteren we naar uw behoeften en helpen we u om
het melksysteem te vinden waarmee u vele jaren, elke dag
opnieuw, de beste resultaten kunt behalen.

De familie Steunenbrink in Ontario, Canada melkt met een
100-stands carrousel buitenmelker van SAC. Een van de
grootste voordelen is de efficiëntie van het melken waardoor
ongeveer 1.000 geiten per uur worden gemolken. Daarnaast
ziet de familie grote waarde in de hygiëne van het melksysteem, de celgetalwaardes zijn zeer laag en het gebruik
van reinigingsmiddel is zeer efficiënt.

LOKALE ONDERSTEUNING VIA ONS NETWERK
In de loop der jaren heeft SAC een netwerk van lokale experts en organisaties opgebouwd. In samenwerking met
onze partners zorgen we voor de juiste ondersteuning. Of
u nu bezig bent uw veestapel en bedrijf uit te breiden, uw
bedrijf tot in de puntjes optimaliseert, of uw bedrijf op andere wijze beter aan de markt wilt aanpassen, u kunt de hulp
krijgen die u nodig heeft van SAC en onze lokale partners.

FEITEN OVER
LARS EN INGRID
STEUNENBRINK
	De melkgeitenhouderij is een familiebedrijf
	Op dit moment worden er 750 geiten gemolken
en de familie wil in de toekomst groeien
	Het bedrijf heeft 225 hectare grasland en 275
hectare met maïs, graan en bonen in beheer
	De gemiddelde melkproductie per geit is
1.100 kilogram per jaar.
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SAC
Voorster weg 28
8316 PT Marknesse
Nederland
Tel. +31 570 621 700
sac@sacmilking.com
Volg ons op Socia l Media:
facebook.com/sacmilking
linkedin.com/sacmilking
youtube.com/sacmilking
Ki jk voor meer informatie
op sacmilking.com

