AUTOMATISCHE MELKSYSTEMEN
Een efficiënt en gebruiksvriendelijk systeem
om uw winst optimaliseren
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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 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 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 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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EEN HOGERE OPBRENGST MET
MINDER TIJD EN INSPANNING
Praten met de bank, een vervangende werknemer zoeken voor
volgende maand en zorgen voor voldoende voer in de silo. Als melkveehouder maakt dit deel uit van uw dagelijks leven. Het kan soms
moeilijk zijn om tijd te vinden om te ontspannen en om eens rustig
van de koeien te genieten. Uw koeien zijn tenslotte levende dieren
en zo wilt u ze ook behandelen.
EEN MELKROBOT HELPT U
U heeft meer tijd over als u een melkrobot installeert. De robot
zorgt voor het melken, waardoor u meer tijd overhoudt voor
uw koeien, uw werknemers en uw bedrijf. De Robotic Dairy
Solution kan zelfs de melkgift verhogen, terwijl u, uw werknemers en uw gezin zich kunnen concentreren op andere
taken. Zie het als het maximaliseren van de productie.
De benodigde investering is gering in vergelijking met de
opbrengsten. De RDS FUTURELINE ELITE is een kostenefficiënt systeem. Het is zeer duurzaam, gemakkelijk te onder-

houden en eenvoudig te upgraden. De robot zal uw veestapel vele jaren betrouwbaar melken. Zorgvuldig en efficiënt.
COMFORT VOOR U EN UW KOEIEN
Het open boxsysteem zorgt voor een optimaal comfort voor
uw koeien. Het geeft uw koeien ruimte in de box en voldoende ruimte om er vlot in en uit te lopen. De breed erkende
en betrouwbare Vision2Milk-software heeft een indrukwekkende speenherkenning, die het aantal mislukte melkingen
minimaliseert, de uiergezondheid waarborgt en uw koeien
gelukkig maakt.

Het ontwerp van het melksysteem is niet alleen gebruiksvriendelijk voor uw koeien. Er is ook een goede werkruimte
voor u, u heeft bijvoorbeeld voldoende ruimte voor een
eenvoudige handmatige melking als u dat zou willen.
BESPAAR GELD EN TIJD, VERBETER UW WINST
Met de RDS FUTURELINE ELITE heeft u slechts enkele onder-
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houdstaken en dat houdt de gebruikskosten laag. Het systeem
is geoptimaliseerd voor een laag energie- en waterverbruik.
U krijgt niet alleen het voordeel van een hoog rendement.
Dankzij het efficiënte melken heeft u meer tijd over en dat
levert u ook kostenbesparingen op. U zult snel een rendement op uw investering zien.
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Met een melkrobot
krijg je meer vrijheid
en de mogelijkheid om
te leven zoals de rest
van de familie. Op een
schaal van 1-10 geef
ik SAC een 9.
Niels Stamp
Skaerbaek, Denemarken

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.

EEN MELKROBOT WAS DE ENIGE OPTIE
Het kostte slechts tien uur zonder melken om de nieuwe
melkrobot te installeren - hierna konden Niels en Marie
Stamp hun dagelijks leven voortzetten. Vanaf dat moment worden ze ook optimaal geïnformeerd door het TIMmanagementplatform, het touchscreen en de app om een
constant overzicht te hebben van de koeien en het werk wat
de robot doet.
Niels en Marie Stamp kiezen voor de RDS FUTURELINE
ELITE vanwege het eenvoudige en robuuste ontwerp. Hij is
zeer service- en gebruiksvriendelijk en bespaart ruimte met
één centrale unit en één arm tussen twee melkboxen.
Belangrijk is dat de boxen erg open en ruim zijn, waardoor
de koeien vrije toegang hebben. Ten tweede is het van
groot belang dat de robotarm alleen onder de koe beweegt
tijdens de voorbehandeling en de stimulatie met de speciale
voorbehandelingsbeker - en tijdens het aansluiten van de
tepelvoeringen. Wanneer de arm zich onder de koe bevindt,
werkt deze op de langzaamste snelheid met behulp van
een combinatie van geheugen en laser voor een juiste
aansluiting - alles voor een rustige en efficiënte melkbeurt
zonder storende elementen en bewegingen.
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FEITEN OVER NIELS
EN MARIE STAMP

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.

	Niels en Marie Stamp zijn de derde generatie
op de boerderij
	Biologische melkproductie sinds 1998, koeien
weiden van 15 april tot 1 november
	De koeien hebben buiten toegang tot een
“speelweide” – het rantsoen is 100% biologisch
	Er worden 115 koeien gemolken op de
melkveehouderij

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 gemiddelde productie is 24 kilogram
melk per koe per dag
	Het gemiddelde aantal melkbeurten is,
met het intensieve weiden, 2,2 per dag.
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KLAAR VOOR DE MARKT
VAN MORGEN
Robotmelken is een slimme manier om met het melken van uw
veestapel om te gaan. U bespaart manuren en dus is er tijd over
om u te concentreren op andere taken. Taken zoals het verbeteren
van de winst en het welzijn van zowel uw koeien als uzelf.
DE MELKKWALITEIT OPTIMALISEREN
Het is niet alleen belangrijk om de melkgift te verbeteren. U
moet natuurlijk ook zorgen dat de melk van hoge kwaliteit is.
Dit wordt gedeeltelijk gedaan door een hoge mate van hygiëne te handhaven – bijvoorbeeld met de stoomreiniging van
de voorbehandelingsbeker en melkbekers na elke melking,
zoals standaard het geval is bij de RDS FUTURELINE ELITE.

WERKEN MET DE MEEST ACTUELE GEGEVENS
Om uw opbrengst en melkkwaliteit te verbeteren, heeft u een
efficiënt managementsysteem nodig dat u de meest actuele
gegevens geeft over het melken en uw koeien - bijvoorbeeld
hoe vaak uw koeien worden gemolken en hoeveel melk zij
geven, of als koeien tekenen van ziekte vertonen of tochtig
zijn. Dit stelt u in staat om actie te ondernemen en beslissingen te nemen op basis van betrouwbare, actuele gegevens.
Ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de hoeveelheid melk die elke koe geeft.

HAAL MEER
UIT HET MELKEN
Ons toekomstbestendige Management Dairy Platform biedt u de
zekerheid en het overzicht over het melken en uw koeien.
Met de Management Dairy Solution kunt u zich concentreren
op de parameters die het belangrijkst zijn voor uw bedrijf.
Laat het Total Integrated Managementsysteem (TIM) 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.
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ALLES WAT U WILT WETEN
Met het Total Integrated Management (TIM) -systeem krijgt
u een data gedreven beheerplatform dat u een eenvoudig
overzicht van gegevens geeft - zowel op bedrijfsniveau als
op individueel dierniveau. U zult alles op één plek hebben
en het helpt u de dagelijkse routines in het systeem 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.
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De koeien zijn erg gretig
om in de robot te komen,
en we hebben meer tijd
om ons te concentreren
op de optimalisatie van
de melkproductie.
Jeroen Ensink
Meddo, Nederland

VERBETER HET MANAGEMENT
VAN UW VEESTAPEL
Het gaat niet alleen om het installeren van de robot 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 robot 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.

Met het RDS FUTURELINE ELITE-melksysteem hebben
Jeroen Ensink en zijn broer nu meer tijd om andere taken
uit te voeren. Hun focus is om de boerderij te optimaliseren.
Ze hebben nog steeds genoeg werk te doen, maar ze kunnen
nu wel inspelen op kansen zodra deze zich aandienen - en
dat geeft een geruststellend gevoel.
Op het bedrijf staat de RDS FUTURELINE ELITE centraal in de
ligboxenstal op de voergang. Dit past perfect bij het systeem
met dubbele box. Het heeft veel bouwkosten bespaard en
het koeverkeer is optimaal.
De afzonderlijke voorbehandelingsbeker zorgt ervoor dat
elke speen goed wordt schoongemaakt en gestimuleerd - en
de koeien laten hierdoor hun melk zeer gemakkelijk schieten!
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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
JEROEN ENSINK
	Jeroen en zijn broer hebben een gemengd bedrijf
overgenomen van hun ouders
	Jeroen zorgt voor de melkveehouderij en zijn
broer is verantwoordelijk voor de varkenshouderij
	De gemiddelde productie is 33,8 kilogram melk
per koe per dag
	Het gemiddelde aantal melkingen per dag is,
met 115 koeien, 3,0.
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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

