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TRADITIONELE MELKSYSTEMEN
Toekomstbestendige hoogwaardige systemen

VOOR KOE ,  ME LK E N ME LK E R



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 melk- 
systemen. 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 koeien zijn. Onze focus is om het beste te garanderen voor 
koe, 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 aan-
dacht 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 opti-
male omgeving en met focus op de koe 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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AANGEPAST AAN DE BEHOEFTEN  
VAN U EN UW KOEIEN 
Natuurlijk heeft deze structurele verandering invloed op hoe 
u het beste kunt melken. En op wat voor soort systeem het 
beste past bij uw behoeften - en de behoeften van uw koeien.

Veel melkveehouders - misschien u ook - vinden dat melken  
het moment is waarop je het beste contact hebt met elke 
koe van de veestapel. En u wilt waarschijnlijk dat nauwe  
contact houden - het is een essentieel onderdeel van het zijn 
van een melkveehouder, ongeacht hoe groot uw veestapel 
is. Hoe combineren we dit met focus op het beste voor koe, 
melk en melker?

HOOGWAARDIGE MELKSYSTEMEN  
IN ALLE MATEN
Wij bieden u hoogwaardige melksystemen. Ongeacht 
hoe groot of klein uw veestapel is, u kunt altijd een SAC- 
melksysteem krijgen die past bij uw behoeften - en de  
behoeften van uw koeien. Behoeften voor efficiëntie, maar 
ook voor kwalitatief goed melken en contact met de koeien. 
Of het nu gaat om enkele, tientallen of honderden koeien, 
onze melksystemen helpen u door met goede melkwin-
ning goede melk in de tank te krijgen, zodat u de gewenste  
opbrengst kunt realiseren.

De aard van de melkveehouderij veranderd. In feite is het in veel 
landen al veranderd. Het is een verandering van veel kleine bedrij-
ven en melkveehouderijen met kleine veestapels - naar grotere  
melkveehouderijen met grotere veestapels en professionelere, 
grootschalige productie met focus op productiviteit en efficiëntie.

GOED MELKEN  
MET EEN GROEIENDE  
OPBRENGST

OPTIMALE WERKRUIMTE VOOR U EN UW KOEIEN 
Wij geven om het comfort van zowel u als uw koeien. U heeft 
een ergonomisch correcte werkruimte nodig om goed en 
comfortabel uw werk te doen. SAC laat u efficiënt, snel en 
zonder lastige houdingen werken en ook uw koeien hebben 
een omgeving nodig die solide is en gemakkelijk om in te 
bewegen. Met respect voor hun ruimtebehoefte, zijn onze 
melksystemen zo ontworpen dat u veel koeien efficiënt kunt 
melken om het hele proces zo rendabel mogelijk te maken.

GEMAKKELIJK ONDERHOUD OM  
WINSTGEVEND TE BLIJVEN
Al onze melksystemen zijn zo ontworpen dat ze minimaal en 
eenvoudig onderhoud vragen. 

We willen uw totale eigendomskosten laag houden door de 
onderhoudskosten en -taken te beperken - zodat uw mid-
delen kunnen worden gebruikt voor andere taken en uw 
melksysteem nog vele jaren betrouwbaar functioneert.

Uw SAC-melksysteem blijft bij de tijd. We houden onze  
melkstallen 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. 

Een melksysteem van SAC is gebaseerd op de combinatie 
van jarenlange ervaring en gericht onderzoek en ontwikkeling.
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   Tweede generatie op het familiebedrijf 

   Lise en Brian Johannesen en een parttime  
medewerker zorgen voor het werk in de stal

  Op dit moment melken ze 150 koeien op de  
melkveehouderij met 170 hectare land

 Koeien worden twee keer per dag gemolken

  De gemiddelde melkopbrengst per koe per jaar  
is 11.000 kilogram

 Het gemiddelde celgetal is 156.000.

FEITEN OVER  
LISE EN BRIAN  
JOHANNESEN

De markt is veranderlijk 
en de melkprijs fluc-
tueert. Voor ons is het 
belangrijk dat we onze 
bedrijfsresultaten goed in 
de vingers hebben en een 
gezonde balans tussen 
werk en privé houden om 
op een duurzame manier 
op de toekomst gericht 
te zijn.
Lise en Brian Johannesen
Gludsted, Denemarken

DE MELKSTAL PAST  
BIJ UW VEESTAPEL

DE MELKSTAL DIE U ZOEKT
U kunt verschillende melksystemen van SAC krijgen zoals 
een carrousel, een zij-aan-zij, visgraat of een swing-over - 
wat het beste bij u past - u kunt de verschillende opties op de 
volgende pagina vinden. U kunt de melkstal zo samenstellen 
dat die past bij uw behoeften en uw veestapel.

EXTRA BREDE MELKSTALLEN  
VOOR GROTERE KOEIEN 
Naast dat veestapels groeien in aantallen, zien we ook dat 

koeien groter en breder worden. Dit vraagt   om meer ruimte  
in de melkstal en een geoptimaliseerd ontwerp. 

Bij SAC hebben we een extra brede melkstal ontwikkeld. 
Het heeft dezelfde betrouwbare uitrusting als andere SAC- 
melksystemen, maar het is ontworpen voor grotere en 
bredere koeien, waardoor ze voldoende ruimte hebben 
om te bewegen. Om zowel het comfort van de koe als de  
opbrengst hoog te houden.

Hoe zou u uw melkstal willen? Er zijn waarschijnlijk net zoveel ver-
schillende ideeën over de perfecte melkstal, als er melkveehouders 
zijn. Daarom biedt SAC een portfolio van verschillende melksys-
temen, zodat er voor elke veestapel een passend melksysteem 
is - en onze oplossingen zijn flexibel en uitbreidbaar wanneer uw 
veestapel groeit of verandert.

Lise en Brian Johannesen hebben de beslissing genomen 
over hun toekomst op basis van een veranderlijke markt 
en constante veranderingen die blijven. In 2017 hebben ze 
hun melkrobot vervangen door een 2x8 30 graden visgraat-
melksysteem. Voor hen zijn de belangrijke waarden:

–  Dat ze het werk kunnen loslaten als ze klaar zijn in de stal 
- een duidelijke scheiding tussen werk en vrije tijd. 

–  Het is gemakkelijker om werknemers op te leiden in  
dagelijkse routines en de focus te houden op het verzorgen  
van de koeien. 

Voor Lise en Brian is dit de juiste beslissing op basis van hun 
toekomstvisie- en ze zijn ervan overtuigd dat de timing goed 
was. Ze willen de melkveehouderij voortzetten zoals het 
nu is en willen niet verder uitbreiden – zij focussen op een  
gezonde balans tussen werk en privé.
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Een compleet assortiment melksystemen dat past bij uw behoeften  
en bedrijfsgrootte.

VOLLEDIG TRADITIONEEL 
MELKSTAL AANBOD

ZIJ-AAN-ZIJ 90 GRADEN 
Grote capaciteit systemen in een dubbele melkstal met korte looplijnen waar u het aan-
tal plaatsen krijgt dat past bij uw behoeften - en het systeem is eenvoudig te upgraden. 
Er zijn verschillende versies te verkrijgen, zo kunt u kiezen tussen een standaarduitvoe-
ring en een snelwisselsysteem en tussen wel of niet voeren in de melkstal. 

CARROUSEL BUITENMELKER 
U melkt met een goed overzicht en een constante stroom van koeien, die een hoge  
capaciteit en doorloop garanderen. U heeft goede werkomstandigheden met veel ruim-
te en u melkt dicht bij de uiers.

VISGRAAT 60 GRADEN 
Eenvoudige en efficiënte melkstal met veel mogelijkheden in een kleine ruimte - zodat u 
voldoende ruimte heeft om te werken tijdens het melken. Een goed melksysteem voor 
alle soorten koeien, bij uitstek geschikt voor renovatieprojecten.

SWING-OVER (60 GRADEN - 90 GRADEN)
Ideaal voor koeien van dezelfde grootte en gebouwd met een slanggeleider die een 
perfecte plaatsing van het melkstel biedt.

TRADITIONEEL MELKSYSTEEM

DRAAIMELKSTAL

MELKEN VAN ACHTER
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U kunt van ons hoge betrouwbaarheid verwachten met ons sterke en 
ervaren serviceteam, waar en wanneer u deze ook maar nodig heeft.

BETROUWBARE SERVICE  
EN ONDERSTEUNING

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.

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.

In 2011 kocht Wim Bonestroo de boerderij in Doornspijk en 
onmiddellijk liet hij een nieuwe 44-stands carrousel buiten-
melker plaatsen om zijn doelen voor zijn melkveehouderij 
te realiseren. Het hele systeem werkt optimaal omdat alle 
schakels goed op elkaar zijn afgestemd; van het voeren, de 
oplopende wachtruimte, het opdrijfhek, de retentiehekken 
en de selectiepoorten tot het daadwerkelijke melkproces. Je 
kunt de hele veestapel in 1 uur en 20 minuten melken, een 
gemiddelde van 190-200 koeien per uur.

Vooral de retentiehekken werken heel goed en dit is echt van 
grote waarde. Zodra een koe de melkstal binnengaat, kun je 
haar vastzetten om ervoor te zorgen dat de koe terugkomt 
voor bijvoorbeeld een behandeling. Dit stelt de melker in 
staat om in de melkstal te blijven en nog steeds de koeien te 
controleren en te behandelen zonder dat de carrousel hoeft 
te stoppen. Je kunt zo nodig met slechts één man in deze 
melkstal melken.

Het touchscreen biedt een volledig overzicht van de melk-
stal en de attentiekoeien zijn onmiddellijk zichtbaar voor de 
melker. Tijdens het melken beschik je altijd over alle relevan-
te informatie.

   44-stands carrousel buitenmelker 

   Er worden 250 koeien gemolken in de melkstal

   De gemiddelde melkproductie is 11.700 kilogram  
per koe per jaar

   70 hectare grond

   Koeien worden drie keer per dag gemolken.

SAC heeft een  
hoogwaardig systeem 
waar alles efficiënt  
werkt met een hoge  
capaciteit.
Wim Bonestroo
Doornspijk

FEITEN OVER
WIM BONESTROO
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MAXIMALISEER  
DE OPBRENGST 
VAN UW  
INSPANNINGEN

U wilt de prestaties van elke koe bijhouden, hoe het met ze gaat 
en wat de kwaliteit van hun melk is. U wilt ook de werkroutines 
rondom het melken efficiënter maken, om manuren vrij te maken 
voor andere taken zodat u in het werk op uw melkveehouderij 
prioriteiten kunt stellen. Bij SAC zijn we van mening dat u door 
het kennen van de prestaties van uw koeien en het kunnen stellen 
van prioriteiten, de winst van uw bedrijf kunt optimaliseren.

HET BESTE VOOR U EN UW KOEIEN
Er zijn veel aspecten waarmee u rekening moet houden wanneer 
u een melksysteem koopt. Natuurlijk is het belangrijk dat het u 
helpt de best mogelijke melking te bereiken. Maar u moet na-
tuurlijk ook nadenken over het welzijn van uw koeien - en over de 
werkruimte voor u of uw werknemers. Hoe wilt u het contact met 
uw koeien inrichten?

WEET ALTIJD WAT UW KOEIEN DOEN
Een ander aspect is het managementsysteem - hoeveel en welke 
betrouwbare gegevens heeft u nodig om de beste beslissingen 
te nemen en de opbrengst te verbeteren. Worden de actuele  
gegevens aan u gepresenteerd, wanneer en waar u ze nodig 
heeft? Wij bieden u een Management Dairy Solution aan, een 
management-oplossing met een groot aantal modules om uit te 
kiezen en vele toegangspunten om aan uw behoeften te voldoen 
en uw werk te vereenvoudigen - van eenvoudige tot meer geavan-
ceerde oplossingen.

KIES EEN BETROUWBAAR EN  
VOLLEDIG MELKSYSTEEM
U wilt tijd om uw koeien te verzorgen en tijd om uw melkveehou-
derij te runnen. Daarom zal SAC een betrouwbare en complete  
oplossing leveren die klaar is voor de toekomst en u in staat 
stelt de hoogst mogelijke opbrengst en de best mogelijke melk- 
kwaliteit te realiseren. Om u de beloning voor uw dagelijkse  
inspanningen te geven die u verdient.

Om elke dag de best mogelijke 
melking te realiseren heeft u een 
complete melkoplossing nodig - 
niet enkel een melkmachine
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HAAL MEER  
UIT HET MELKEN

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

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

ALLES WAT U WILT WETEN
Wij bieden u verschillende soorten managementsyste-
men aan, zodat u precies die informatie krijgt die u zoekt,  
zodat u uw bedrijfsvoering kunt optimaliseren. Of het nu op  
bedrijfsniveau is of op individueel dierniveau. SAC heeft een 
systeem om het u te laten weten.

IDC, UniMilco, UniTrack, Saturnus, Touchscreen. Onze ma-
nagementsystemen zijn volledig gebouwd op kennis van des-
kundige experts en jarenlange ervaring in de melkveehouderij.

Met Saturnus krijgt u een datagestuurde managementop-
lossing dat u een eenvoudig overzicht van gegevens geeft 
- op bedrijfsniveau en individueel dierniveau. U heeft alles 
op één plek en het helpt je de dagelijkse routines efficiënt 
te beheren.

Met de UniTrack, Heat – Health – Herd, wordt u op de hoogte  
gehouden van een effectieve tochtigheidswaarneming en 
gezondheidsmonitoring. U kunt altijd kijken hoe het met de 
koeien is en waar ze zijn.

De UniMilco-unit bestuurt de hele melkstal vóór, tijdens en na 
het melken. De UniMilco zorgt ervoor dat de prestaties van 
uw melksysteem zijn zoals bedoeld, om de gezondheid van 
de koe te waarborgen - en om te zorgen voor een correcte  
behandeling van de melk.

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

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

VERBETER HET MANAGEMENT 
VAN UW VEESTAPEL

SAC ondersteunt u volledig, van het optimaliseren van het ont-
werp 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.

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.

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.
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SAC 
Voorsterweg 28
8316 PT Marknesse
Neder land 
Tel .  +31 570 621 700
sac@sacmilk ing.com

Volg ons op Social  Media:
facebook.com/sacmilk ing
l inkedin.com/sacmilk ing
youtube.com/sacmilk ing

Ki jk  voor meer informatie  
op sacmilk ing.com


