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Uw partner
voor grote en
kleine projecten

Totaalleverancier
Voor grote en kleine projecten is GEA Stalinrichting uw expert. Dit geldt voor kleine
veranderingen maar ook voor de complete inrichting van uw stal. De dealers van GEA
Stalinrichting kunnen u prima adviseren welke mogelijkheden het beste bij u passen.
Overzicht bij grote projecten
De dealers hebben jarenlange ervaring en kennen alle facetten
bij het inrichten van uw (nieuwe) stal. De juiste afstemming is
belangrijk bij o.a. vloer en mestafvoersystemen én bij het indelen
van groepen. Een team van specialisten zorgt dat alle compo
nenten op elkaar zijn afgestemd.

“De bouw van onze nieuwe stal is succes
vol afgerond. En dankzij de materialen
van GEA Stalinrichting sluit ook de oude
stal weer helemaal aan bij de nieuwe.“
Renovatie of uitbreiding is eenvoudig te verwezenlijken
Een deel van de stal vervangen is binnen korte tijd geregeld. De
dealer helpt u met de keuze van nieuwe materialen die passen
bij uw bestaande stalmaterialen. De korte levertijd maakt het
mogelijk dat u in bestaande situaties snel vernieuwingen kunt
doorvoeren.

Diercomfort staat voorop bij de
indeling van uw stal

2 | Productcatalogus – Stalinrichting en Mesttechniek – engineering for a better world

Topkwaliteit
voor een lange
levensduur

Kwaliteit
Met de modernste productietechnieken is kwaliteit van onze producten gewaarborgd.
Samen met het advies van een ervaringsdeskundige biedt u dit de beste zekerheid voor
de toekomst.
Hoog koe comfort voor de beste prestaties
Uw vee moet zich comfortabel voelen in de stal. Dit betekent vol
doende ruimte om te vreten, lopen en liggen. Dit kunt
u bereiken door uw stal zo efficiënt mogelijk in te richten.
De producten zijn zo ontwikkeld dat een optimaal koe
comfort is gegarandeerd zodat uw koeien goed zullen
presteren.

“Voor een duurzame stal moet u bij
GEA Stalinrichting zijn.“
Van grote klasse
De materialen van GEA Stalinrichting zijn ijzersterk.
Ze worden getoetst aan hoge kwaliteitseisen. Daarnaast wor
den de producten continue doorontwikkeld en
verbeterd. Ook uw dealer wordt continue geschoold
om u het beste advies te kunnen geven.

Topkwaliteit voor optimaal
dierenwelzijn
GEA | 3

Samen met u
richten we uw stal
optimaal in

Advies op maat
Elke stal is uniek. Dit betekent vaak maatwerk om te zorgen dat alle componenten op elkaar zijn afgestemd. De dealer denkt met u mee om uw wensen in te vullen. Voor elke stal
zoeken we voor u en uw vee de beste oplossingen.
Voor elke maat een passend advies
Voorkeuren voor ventilatie zijn op uw wensen te specificeren.
Ventilatie bij GEA Stalinrichting kent een breed scala. Voor
allerlei hoogtes, lengtes en functionaliteiten zijn toepassingen
op maat te maken.

“De indelingshekken uit de “nieuwe” lijn
passen overal in uw stal. Strategische
koerouting bespaart u arbeid.”

Lumitherm doorzichtige isolatie op
maat

Mestschuiven op alle vloeren
GEA Stalinrichting groeit mee met ontwikkelingen in de
markt. Elk jaar worden er in de markt nieuwe vloeren ontwik
keld. Wij zijn in staat om op elk type vloer een passende schuif
installatie te installeren. Door jaren ervaring en analyses
kunnen we u adviseren wat de beste combinatie is.

Uitschuifbare afscheidingshekken in
vele maten verkrijgbaar
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Voor elke hoogte toepasbaar

Altijd een
servicepunt bij
u in de buurt

Service
Uw dealer zit door de landelijke dekking altijd bij u in de buurt. Dit betekent dat er snel
gereageerd kan worden bij eventuele (service) vragen. Samen met onze specialisten, zijn
de dealers in staat de juiste service te geven en storingen vlot te verhelpen.
Installatie en onderhoud
De installatie van een mestschuif of een mestverwerkingsunit
vraagt de nodige vakkennis van de dealers. Uw dealer van
GEA Stalinrichting wordt continue getraind om u altijd opti
maal van dienst te kunnen zijn. Regelmatig onderhoud van uw
installatie verkleint de kans op storingen. Dit draagt bij aan
een stabiele bedrijfsvoering.

“Onderdelen voor uw mestinstallatie
zijn snel leverbaar vanaf uw dealer.”
Service dichtbij

Wilt u meer informatie?

De landelijke dekking van onze dealers betekent voor

Neem dan contact op met uw dichtsbijzijnde dealer:

u altijd een service steunpunt in de buurt. Een geruststellende
gedachte indien u onverhoopt een beroep op hen moet doen.

www.gea.com/global/en/dealer-finder
GEA | 5
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Stalinrichting - Koecomfort
Bij de keuze van ligboxen voor uw koeien zijn dierenwelzijn en de efficiënte exploitatie van de stal even
belangrijk. U dient zich daarbij ook bewust te zijn van
de wettelijke voorschriften die minimum-eisen aan
de beschikbare ruimte stellen. Ligboxen van GEA zijn
niet alleen ontworpen om u optimaal gebruik te laten
maken van de beschikbare ruimte, maar ook om het
comfortniveau voor de koeien te verhogen. De productenlijn biedt een breed scala van ligboxoplossingen

aan die voor elke boerderij een passende oplossing
bieden. Onze ligboxen zijn afgestemd op de natuurlijke
bewegingspatronen van de koeien en zorgen ervoor
dat hygiënische maatregelen zonder belemmeringen
uitvoerbaar zijn. Resultaten tonen aan dat GEA ligboxen een bijdrage kunnen leveren aan een verhoging
en consolidatie van de melkproductie. Wij hebben de
volgende maatregelen genomen om veilig te stellen dat
de ligboxen de natuurlijke bewegingspatronen van de
koeien faciliteren:

• Ruimte voor voorwaartse bewegingen: volop
ruimte voorin om onbelemmerde beweging mogelijk
te maken, vooral bij het opstaan.
• Vrij van obstakels: een ontwerp zonder obstakels
voorin voorkomt botsingen.

• Diervriendelijke sturing: met een kniekering en
een perfect gepositioneerde schoftboom.
• Veiligheid: anti/slip oppervlak voor een veilige stand.
• Bescherming voor de gewrichten: een zacht
oppervlak om op te liggen dat kneuzingen en gewrichtsletsels voorkomt.

Aanbevolen afmetingen voor de ligboxafscheidingen:
Leeftijd in
maanden

Product

> 22 maanden

2D Optima

> 22 maanden Andere ligboxen

Aanbevolen lengte
enkele rij
Wandrij

Enkele rij

Minimale
lengte
enkele rij

Aanbevolen
lengte van
dubbele rij

Minimale
lengte van
dubbele rij

> 280 cm

> 250 cm

235 cm

> 500 cm

> 280 cm

> 250 cm

220 cm

> 500 cm

Boxbreedte midden
tot midden
US

Comfort

460 cm

± 115-125 cm

± 110-125 cm

430 cm

± 115-125 cm

± 110-125 cm
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Stalinrichting - Koecomfort
Overzicht ligboxafscheidingen

2-D Optima – Optimaal diercomfort
•
•
•
•

Meer ruimte voor zijdelingse bewegingen
Optima knik voor gecontroleerde sturing van de koe
Eenvoudige montage: ideaal voor stalrenovatieprojecten
Kan worden gecombineerd met elke topmat – minimum
ligboxlengte van 220 cm
• Geschikt voor hoge en diepe ligboxen
• Ook leverbaar in een High Neckrail-versie

Combi Comfort – Flexibele oplossing
• Omkeerbare arm: kan worden gebruikt als US- of
Comfort-knik
• Flexibele montage: verstelbare breedte en hoogte
• Hygiënisch: zelfdragende constructie
• Geschikt voor hoge en diepe ligboxen
• Eenvoudige rustmatinstallatie
• Optioneel: kniekering en nylon nekband
• Ideaal voor diepstrooi- en zandligbedden

Zwevende R-ligboxafscheiding
• Naar de zijkant gesloten box, daardoor recht liggen van
de koeien.
• Bevestiging aan horizontale buizen of standbuizen.
• Verkrijgbaar in lengtematen van 190 tot 220 cm
(dubbelbed tot 500 cm).
• Toepasbaar in combinatie met zacht ligbed:
diepstrooiselbox of polysoftmatras.
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Stalinrichting - Koecomfort
Ligboxafscheidingen
2-D Optima
De 2-D Optima ligboxafscheiding biedt uitstekende
bewegingsvrijheid aan de voorzijde en de zijkanten
en zorgt voor een gecontroleerde sturing van het dier.
Productietechnieken van topkwaliteit zorgen voor een
lange levensduur en het eenvoudige installatieproces
maakt het de stalinrichting van eerste keus voor renovatieprojecten. De unieke Optima-knik zorgt ervoor dat
de koe haar meest comfortabele positie vindt. Noch de
frontstangen, noch de afscheidingen belemmeren de
voorwaartse beweging van de koe, als die opstaat. De
2-D Optima ligboxafscheiding is eveneens leverbaar in
een US-versie die voorkomt dat de koe onder een hoek
gaat liggen. Wij adviseren het gebruik van een lange
klemplaat.

US-knik

Comfort knik

2-D Optima afmetingen

A

5510-3720-003
± 93 cm

5510-3720-004
± 93 cm

High Neckrail
5510-3720-005
± 100 cm

High Neckrail
5510-3720-006
± 100 cm

B

200 cm

200 cm

205 cm

205 cm

C

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

D

± 123 cm

± 123 cm

± 131 cm

± 131 cm

E

215 - 225 cm

215 - 225 cm

215 - 225 cm

215 - 225 cm

F

± 207 cm

± 207 cm

± 207 cm

± 207 cm

G

> 235 cm

> 235 cm

> 235 cm

> 235 cm

H

± 54 cm

± 30 cm

± 54 cm

± 30 cm

Opmerking: Kniekering vereist
Aanbevolen 2-D Optima afmetingen
Aanbevolen lengte
enkele rij
Wandrij

Enkele rij

Minimale
lengte
enkele rij

2D Optima
2D High Neckrail

> 280 cm

> 250 cm

235 cm

> 500 cm

> 22 maanden Andere ligboxen

> 280 cm

> 250 cm

220 cm

> 500 cm

Leeftijd in
maanden

Product

> 22 maanden

Aanbevolen
lengte van
dubbele rij

Minimale
lengte van
dubbele rij

Boxbreedte midden
tot midden
US

Comfort

460 cm

± 115-125 cm

± 110-125 cm

430 cm

± 115-125 cm

± 110-125 cm
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Stalinrichting - Koecomfort
Ligboxafscheidingen
Combi Comfort
Afhankelijk van hun configuratie kunnen stallen met
diepe strooisel- of zandbedden ligboxafscheidingen
vereisen. Zowel de hoogte als de breedte van de Combi
Comfort beugels is verstelbaar en zij zijn verkrijgbaar
in standaard uitvoering en als High Neckrail. Dit biedt
u meer flexibiliteit bij het ontwerp van de ligboxen en
biedt de koeien meer comfort. De Combi Comfort kan
worden gemonteerd aan horizontale buizen, standbuizen of een betonnen voet. De Combi Comfort ligboxafscheiding biedt alle voordelen van onze productenlijn, waaronder de lange levensduur. Verkrijgbaar in
uitvoeringen voor enkele en dubbele rijen. Optionele
kniekering en nylon nekband. Verdere accessoires zijn
te vinden op de pagina's 16/17. Wij adviseren de installatie van een lange klemplaat.

Montage rechtstreeks aan de standbuis

Montage rechtstreeks aan de standbuis (US)

Montage rechtstreeks aan een horizontale buis

Montage rechtstreeks aan een horizontale buis (US)
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Stalinrichting - Koecomfort
Ligboxafscheidingen
Aanbevolen Combi Comfort afmetingen
Aanbevolen lengte
enkele rij
Wandrij

Enkele rij

Minimale
lengte
enkele rij

2D Optima
2D High Neckrail

> 280 cm

> 250 cm

235 cm

> 500 cm

> 22 maanden Andere ligboxen

> 280 cm

> 250 cm

220 cm

> 500 cm

Leeftijd in
maanden

Product

> 22 maanden

Aanbevolen
lengte van
dubbele rij

Minimale
lengte van
dubbele rij

Boxbreedte midden
tot midden
US

Comfort

460 cm

± 115-125 cm

± 110-125 cm

430 cm

± 115-125 cm

± 110-125 cm

Ligboxafscheidingen op steunpalen
Combi Comfort-afmetingen aan standbuizen en aan horizontale 2“ buis
5510-3319-010

5510-3320-016

5510-3321-013

5510-3322-005

A

± 97 cm

± 97 cm

± 97 cm

± 97 cm

B

190 cm

205 cm

215 cm

225 cm

C

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

D

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

E

205 - 215 cm

205 - 215 cm

205 - 215 cm

205 - 215 cm

F

± 211 cm

± 226 cm

± 236 cm

± 246 cm

G

> 230 cm

> 245 cm

> 255 cm

> 265 cm

H

± 55 cm

± 55 cm

± 55 cm

± 55 cm

I

± 23 cm

± 23 cm

± 23 cm

± 23 cm

Combi Comfort High Neckrail afmetingen aan standbuis en aan horizontale 2“ buis
5510-3319-011

5510-3320-017

5510-3321-014

5510-3322-006

A

± 107 cm

± 107 cm

± 107 cm

± 107 cm

B

190 cm

205 cm

215 cm

225 cm

C

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

D

± 131 cm

± 131 cm

± 131 cm

± 131 cm

E

215 - 225 cm

215 - 225 cm

215 - 225 cm

215 - 225 cm

F

± 211 cm

± 226 cm

± 236 cm

± 246 cm

G

> 235 cm

> 245 cm

> 255 cm

> 265 cm

H

± 55 cm

± 55 cm

± 55 cm

± 55 cm

I

± 23 cm

± 23 cm

± 23 cm

± 23 cm
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Stalinrichting - Koecomfort
Ligboxafscheidingen
Zwevende R-ligboxafscheiding
De zwevende R-ligboxafscheiding is gemaakt van 2"
gasbuis (60,3 x 3,65 mm), biedt optimale flexibiliteit
en mobiliteit en kan eenvoudig worden gemonteerd.
De speciale uitsparing van de buis zorgt voor een
optimale beheersing van dieren. In combinatie met
originele GEA koematrassen of rubbermatten bereikt u
een optimaal koecomfort.

Aanbevolen afmetingen
Montage direct aan de standbuizen
5510-8535-003

5510-8535-004

5510-8535-005

5510-8535-006

A

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

B

190 cm

200 cm

210 cm

220 cm

C

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

D

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

E

205 - 215 cm

205 - 215 cm

205 - 215 cm

205 - 215 cm

F

± 215 cm

± 225 cm

± 235 cm

± 245 cm

G

> 230 cm

> 240 cm

> 250 cm

> 260 cm

H

± 62 cm

± 62 cm

± 62 cm

± 62 cm

5510-8535-003

5510-8535-004

5510-8535-005

5510-8535-006

A

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

B

193 cm

203 cm

213 cm

223 cm

C

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

± 25 cm

D

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

± 121 cm

E

205 - 215 cm

205 - 215 cm

205 - 215 cm

205 - 215 cm

F

± 207 cm

± 217 cm

± 227 cm

± 237 cm

G

> 220 cm

> 230 cm

> 240 cm

> 250 cm

H

± 62 cm

± 62 cm

± 62 cm

± 62 cm

Aanbevolen afmetingen
Montage aan horizontale buizen
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Stalinrichting - Koecomfort
Ligboxafscheidingen
Standbuizen

Standbuis
op de vloer

Standbuis
op het voetgedeelte

Standbuis
in de vloer

Combi Comfort afscheidingen
Leeftijd

Bedtype

Standbuis op
de vloer

Standbuis op
voetgedeelte

Standbuis in de
vloer

2,5”

2,5”

2,5”

Grote dieren

Hoge ligbox

135 cm

160 cm

160 cm

Grote dieren HN > 150

Hoge ligbox

135 cm

160 cm

160 cm

Grote dieren

Combi

135 cm

160 cm

160 cm

Grote dieren HN > 150

Combi

160 cm

160 cm

175 cm

Grote dieren

Diepstrooi met sokkel

160 cm

160 cm

175 cm

Grote dieren HN > 150

Diepstrooi met sokkel

160 cm

170 cm

185 cm

Grote dieren

Diepstrooi zonder sokkel

160 cm

160 cm

175 cm

Grote dieren HN > 150

Diepstrooi zonder sokkel

160 cm

170 cm

185 cm

Opmerking: Dubbele rijen aan horizontale buis op prefabvloer: gebruik standbuizen 2,5" versterkt voetstuk.

Comfortknik aan standbuizen

US-knik
aan standbuis

Comforknik van de dubbele rij Combi
Comfort aan standbuis
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Stalinrichting - Koecomfort
Ligboxafscheidingen
Accessoires voor ligboxafscheidingen
Wandbevestigingen
Afbeelding

Artikelnummer

Omschrijving

Grootte / afmetingen

1

5550-6039-001

Wandhouder met draadbeugels

1,5” (48 mm)

2

5550-6039-000

Wandhouder voor buis, verstelbaar

1,5” (48 mm)

3

5550-6039-004

Wandhouder voor buis, hoog, verstelbaar

1,5” (48 mm)

5500-1200-165

Nylon plug

12 mm

5500-1000-188

Houtdraadbout

M 10 x 70 mm verzinkt

5580-4512-081

Express-ankerbout

M 10 x 70 mm, 1-clip verz.

2

1

3

Verstelbare wandbevestiging +
draadbeugel

Vaste wandbevestiging +
U-bout

Verhoging
voor lage eindwand

Afbeelding

Artikelnummer

Omschrijving

Maat / afmetingen

1

5510-3334-001

Kapklemplaat, met oog

2” (60 mm) dikte = 6 mm

2

5585-1610-065

Draadbeugel

2” (60 mm) M10 x 93mm+borgmoeren

3

5550-6035-013

Rol Nylon-band, groen

20 m

3

5550-6035-014

Rol Nylon-band, groen

40 m

3

5550-6035-015

Rol Nylon-band, groen

60 m

3

5550-6035-016

Rol Nylon-band, groen

80 m

3

5550-6035-012

Rol Nylon-band, groen

100 m

4

5550-6035-006

Ratelgesp met riem en haak

1-delige band, compleet

2 benodigd

5550-6035-007

Schuifgesp

50 mm gecoat

5

5510-3807-000

Wandelement voor nylonband

2” (60 mm) voor buis of wand

5500-1200-165

Plug S12

5500-1000-188

Houtdraadbout

M10 x 70 mm gegalvaniseerd RDB

5580-4512-081

Ankerbout express

M10 x 70 mm

Klemplaten + nylonband

3
4

1

2
3

Nylon-band + ratels
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Stalinrichting - Koecomfort
Ligboxafscheidingen
Kniekering met PVC-buis, vast, voor 2D Optima
Afbeelding Artikelnummer

Omschrijving

Maat / afmetingen

1

5560-1512-003

PVC buis

2 bouten 160x6,2 mm L = 500 cm

2

5550-5225-002

Kapbeugel

2,5" (76,1 mm) + bouten 6,5 x 32

3

5550-6037-004

Buis bevestiging kniekering

160 mm

5580-4512-081

Ankerbout express

M 10 x 70

1

2

Kniekering met PVC-buis

3

Beugel en bouten

Vloerbeugel

Montage-elementen voor Combi Comfort ligboxafscheidingen
Afbeelding Artikelnummer

Omschrijving

Maat / afmetingen

5510-7110-005

Steun kniekering

tot 2" + fittingen, voor buizen, max. 110

4

5510-0000-101

Steun kniekering

tot 2" + fittingen, verstelbaar

5

5510-0000-062

Steun kniekering

tot 2" voor buizen, max. 160

6

5510-0000-063

Adapter verstelbare Kniesteun universeel voor diep ingestrooide boxen

voor diepe/platte/combinatie ligboxen

7

5585-1612-030

Draadbeugel + borgmoeren

6" (159mm) M12x195 duplex

7

5585-1512-000

Draadbeugel + borgmoeren

4.5" (127mm) M12x160 duplex

7

5550-9660-003

Draadbeugel + moeren

4" (114mm) M12x150 th.verz.

7

5585-1612-015

Draadbeugel + borgmoeren

3" (89mm) M12x124 duplex

7

5540-9660-007

Draadbeugel + moeren

2,5" (76mm) M12x112 th.verz.

7

5585-1612-010

Draadbeugel + borgmoeren

2" (60mm) M12x 90 duplex

7

5585-1610-020

Draadbeugel + borgmoeren

1,5" (48mm) M10x 69 duplex

8

5580-3300-002

Hardhouten plaat, eenzijdig afgerond

375x14,3x2,7cm (LxBxH)

8

5580-3300-004

Hardhouten plaat, eenzijdig afgerond

375x19,3x2,7cm (LxBxH)

4
5
6
• Wij adviseren het gebruik van een klemplaat. (zie
frame-accessoires)
• Kniekering vereist
• De High Neckrail-versie is speciaal bestemd
voor grote Holstein-melkkoeien

7
8
• Installatie-afmetingen voor hoge, diepe en
combinatiebedden zijn op verzoek verkrijgbaar.
• Aanbeveling: Alle gegalvaniseerde materialen die in
contact met het strooisel kunnen komen, dienen
met een extra beschermende coating behandeld te
worden.
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Stalinrichting - Koecomfort
Ligboxafscheidingen

Golfschoftboombuis
De gebogen schoftboombuis is ontworpen voor
gebruik in ligboxstallen. Koeien die recht liggen en
correct gepositioneerd zijn aan de achterzijde van de
ligbox blijven schoner en verstoren hun buren minder.
Bij combinatie met een ligboxafscheiding van GEA Farm
Technologies zorgt de schoftboombuis ervoor dat de
koeien in een rechte positie in de stal worden geleid.
Dit is de optimale positie voor ze om te gaan liggen.
Met een schoftboombuis wordt ook de bewegingsvrijheid van de dieren verbeterd. De gebogen schoftboombuis maakt het mogelijk om de schofthoogte/diagonale nekrail ca. 30 cm hoger te plaatsen. Dit maakt ze perfect
voor kleinere ligboxen, bijvoorbeeld wanneer een stal omgebouwd wordt. De gebogen nekrail is leverbaar voor
een scala van ligboxbreedtes. U kunt ook diverse maten combineren om de perfecte afmetingen te realiseren. Een
schoftboombuis bestaat uit vier componenten: een universele beginsectie, een middenstuk (leverbaar voor een
scala van ligboxbreedtes), een universele eindsectie en een connector.

1

Fig.

Artikelnummer

Omschrijving

Maat / afmetingen

1
1

5510-6075-850
5510-6075-800

Golfschoftboom
Golfschoftboom

1,5" Ctc. 110 cm
1,5" Ctc. 112,5 cm

1

5510-6075-810

Golfschoftboom

1,5" Ctc. 115 cm

1

5510-6075-820

Golfschoftboom

1,5" Ctc. 117,5 cm

1

5510-6075-830

Golfschoftboom

1,5" Ctc. 120 cm

1

5510-6075-860

Golfschoftboom

1,5" Ctc. 122,5 cm gegalv.

1

5510-6075-840

Golfschoftboom

1,5" Ctc. 125 cm

2

3

4

Fig.

Artikelnummer

Omschrijving

2

5510-6075-890

Golfschoftboom, beginstuk

1,5" universal

3

5510-6075-892

Golfschoftboom, eindstuk

1,5" universal

4

5510-6075-894

Koppelbus golfschoftboom

1,5"
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Maat / afmetingen

Stalinrichting - Koecomfort
Matrassen en topmatten - overzicht
Matrassen
Latex- en weidematrassen

Topmatten
SBR Topcover, Polysoft

Andere matten en matrassen
Akwa waterbed, Gummisoft

Rollen
Rubbermat, noppenmat

GEA | 19

Stalinrichting - Koecomfort
Matrassen en matten
Latexmatras
Het latexmatras kan worden gecombineerd met alle topmatten als onderdeel van het mattensysteem van GEA
Farm Technologies. Deze mat combineert een uitstekende prijs-performance verhouding met uitstekende eigenschappen. Het DLG-gecertificeerde matras (DLG-testrapport 5819F), gemaakt van een mix van latex en PU-schuim,
heeft een minimale vervorming in de loop van 10 jaar. Daardoor blijft het de koeien een uitstekend comfortniveau
bieden. Het latexmatras wordt geleverd met een plastic folie.
• Behoudt zijn vorm: speciale combinatie van latex en
schuim
• Comfortabel: hoog latexaandeel voor optimaal comfort
• Uitgebalanceerd: de ideale combinatie van comfort en
robuustheid voor een lange levensduur
• Veelzijdig: leverbaar in twee verschillende diktes
• Systeemstructuur: ondermat voor elke topmat

PU-matrassen
Uit onafhankelijk onderzoek van de Duitse DLG is gebleken
dat PU-matrassen het langst hun flexibiliteit behouden.
Koeien hebben uitstekende grip op dit ligbedsysteem,
waardoor ze gemakkelijk kunnen gaan liggen en opstaan
en slijtageplekken op de gewrichten worden verminderd.
•
•
•
•

Behoudt zijn vorm
Comfortabel
Slijtvast
Gemakkelijk te plaatsen

Weidematrassen
Het weidematras kan worden gecombineerd met alle topmatten als onderdeel van het mattensysteem van GEA
Farm Technologies. Het weidematras is gemaakt van milieuvriendelijke, gerecyclede polyethyleenvlokken en
fungeert als vochtwerende onderlaag. De twee lagen
zorgen samen voor het hoogste comfortniveau voor de
dieren. Het lage gewicht van dit DLG-geteste matras
(DLG testrapport 5829F) maakt het makkelijk te leggen.
Bovendien biedt het een uitstekende prijs/prestatie-verhouding.
• Systeemstructuur: ondermat voor alle mogelijke
topmatten (bijv. SBR-Topcover)
• Vochtwerend: waterbestendige eigenschappen
• Laag gewicht: licht en makkelijk te leggen
• Milieuvriendelijk: gerecyclede polyethyleenvlokken
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Stalinrichting - Koecomfort
Matrassen en matten
SBR Topcover
De SBR Topcover is ontworpen en gemaakt om extreem
robuust en flexibel te zijn. De Topcover is zeer geschikt
als topmat voor de weide- en/of latexmatrassen. De mat
is zeer comfortabel voor de dieren om op te liggen en is
ook zeer duurzaam. Zij biedt dus een hoger comfortniveau voor de dieren en een beteren rentabiliteit voor het
bedrijf - sterk presterende koeien moeten op hun gemak
zijn om melk van topkwaliteit te garanderen.
• Flexibel, kan worden gecombineerd met een latex- en/
of polyethyleen-schuimmatras
• Bestand tegen vloeistoffen
• De speciale oppervlaktestructuur is slipvast en zeer
comfortabel voor de koeien om op te liggen
• De topmat is gemaakt van vezelversterkt, extreem
sterk natuurlijk rubber

Durasoft+ systeem (met latexmatras)

Duracomfort-systeem (met weidematras)
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Stalinrichting - Koecomfort
Matrassen en matten
Polysoft
Het Polysoft-matras is een betrouwbaar product dat
geslaagd is voor de "DLG Signum Test". Het matras is
gemaakt van een 100% vochtbestendige, dik geweven, versterkte polyesterlaag en een met plastic gecoate ondermat van latex om de penetratie van vocht van
onderaf te minimaliseren. Deze combinatie van materialen is zeer comfortabel voor de koeien om op te liggen
en heeft een zeer lange levensduur.
• Volledig waterdicht: de Polysoft topmat is gemaakt
van vochtbestendig en versterkt polyester
• Speciale eigenschappen: zeer robuust en slijtvast,
maar ook zeer flexibel
• Eenvoudig te reinigen: 100% PVC coating
• DLG-award

Polysoft-systeem
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Stalinrichting - Koecomfort
Matrassen en matten
Gummisoft topmat
De Gummisoft topmat van GEA Farm Technologies is
een betrouwbaar basisproduct. Een dikke, duurzame en
vochtbestendige topmat die comfortabel is voor de dieren en hygiënisch in het gebruik. De mat is10 mm.dik.
• Robuust: dikke, duurzame topmat van vochtwerend
plastic
• Hygiënisch en comfortabel: gemakkelijk te reinigen en
zeer comfortabel voor de dieren om op te liggen

Akwasoft waterbedden
Boeren zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak
om hun koeien comfort te bieden zodat zij zich prettig
voelen. De voordelen spreken voor zich vanuit ethisch
en economisch perspectief. Een comfortabele koe
kauwt efficiënter en kan voor haar hoeven zorgen. Een
slipvast oppervlak in de ligboxen is van groot belang.
Dit zorgt ervoor dat de koeien zich veilig en op hun
gemak voelen als ze opstaan en gaan liggen.
De waterbedden combineren een aantal nuttige eigenschappen om de koe het hoogste comfortniveau te
kunnen bieden. Wanneer een koe gaat liggen, past het
Akwasoft-waterbed zich aan haar vorm aan en wordt
de druk op de gewrichten geminimaliseerd.
Zodra de koeien de ligboxen verlaten, keren de bedden
terug naar hun normale vorm en worden zij automatisch leeggemaakt zodat de omgeving droog blijft. Dit
kost veel minder tijd voor het onderhoud. De combinatie van flexibel rubber en een zacht waterbed zorgt
ervoor dat de koeien altijd voldoende grip hebben om

op te staan of te gaan liggen. het Akwasoft waterbed
werd ontwikkeld met een duidelijke focus op stevigheid
en duurzaamheid om veilig te stellen dat het product
een lonende investering zou zijn.
• Huidvriendelijke oppervlaktetextuur
• De versterkte stof verhoogt de duurzaamheid en
flexibiliteit en verlaagt de druk op de gewrichten
• Maagdelijk rubber zorgt voor een langere levensduur
• De ribbelvorm laat de maten sneller drogen
• Bestand tegen vloeistoffen
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Stalinrichting - Koecomfort
Matrassen en matten
Noppenmat (op rol)
De 20 mm dikke noppenmat kan worden gebruikt in
hoge ligboxen en in looproutes om de dieren een betere stabiliteit te bieden. De mat bestaat uit een 10 mm
dikke rubberlaag met een vormvaste nylonvezelvulling
en een gestructureerd profiel aan de bovenzijde voor
een betere grip. Er is ook en 10 mm dikke noppenlaag
aan de onderzijde die de mat stevig aan de vloer verankert. De mat wordt geleverd op rol en laat zich gemakkelijk installeren met Nirosta-rails of slagpluggen.
• Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor hoge ligboxen en
voor looproutes
• Verbeterde grip: 10 mm noppenprofiel aan de onderkant, gestructureerd profiel aan de bovenkant
• Perfecte mix van materialen: rubber met stabiliserende vulling van nylonvezels
• Gemakkelijk te leggen: op RVS-bevestigingsstrip
• Diverse lengtes leverbaar

Rubbermat (op rol)
Het aaneengesloten ligoppervlak van deze mat houdt
in dat deze naadloos gelegd kan worden en veel
gemakkelijker schoon en hygiënisch gehouden kan
worden. De rubbermat wordt op rol geleverd en is een
solide basisproduct van GEA Farm Technologies dat
zich onderscheidt van de concurrentie door de sterke
vormvastheid, de lage slijtage, het hoge comfortniveau
en een eenvoudige installatie.
•
•
•
•

Naadloos, een gesloten, ononderbroken oppervlak
Hygiënisch: geen tussenruimtes of naden
Duurzaam: slijtvast en behoudt goed zijn vorm
Eenvoudige installatie: geleverd op rol en daardoor
makkelijk te leggen
• Diverse lengtes leverbaar
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Voeren
Het voerprogramma omvat producten voor een betrouwbare watervoorziening, voerhekken van hoge kwaliteit en
efficiënte oplossingen voor geautomatiseerd voeren. GEA Farm Technologies biedt producten van topkwaliteit voor
alle belangrijke procedures op de boerderij, waaronder geautomatiseerde voersystemen, een reeks voerhekken en
systemen die een constante toevoer van vers water veiligstellen.
Bereid uw stal op de toekomst voor met de geautomatiseerde voersystemen. Deze vooruitstrevende technologie is betrouwbaar, efficiënt en bespaart tijd.
En dat is nog niet alles. De geoptimaliseerde functies
voor het mixen, wegen en distribueren van het voer
en de duidelijke besparingen op de effectieve werktijd
voor deze activiteiten, leveren een significante bijdrage
aan een efficiënte en winstgevende melkproductie.

• Reductie van de voerverspilling door een verbeterde
voerbenutting
• Vereenvoudigd diermanagement
• Geoptimaliseerde mogelijkheden voor separatie van
de dieren
• Verbetering van de integratie van vaarzen
• Minimalisatie van de rangorde-onrust in de veestapel
• Minder kneuzingen en drukplekken

• Geoptimaliseerde voermixen voor diverse groepen
dieren
• Tijdsbesparing
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Voeren
Voerhekken - overzicht
Twist & Lock zelfsluitend veiligheidsvoerhek
• Diervriendelijk: ergonomisch ontwerp zonder belemmeringen
• Betere en veiligere separatie van de dieren: zet individuele dieren op de plek vast met behulp van een
draaiknop
• Lange levensduur: bronzen lagers
• Eenvoudige montage en onderhoud: modulair ontwerp
• Zeer stil

Classic zelfsluitende voerhekken
• Classic-ontwerp: robuust, ruim, stil
• Gebruiksgemak: kan centraal worden aangestuurd
vanaf een afstand tot 40 meter
• Elk voerstation kan individueel ontgrendeld worden

Zweedse zelfsluitende voerhekken
• Robuust en stevig: buizen met een diameter van 57
mm voor grote koeien
• Diverse installatiemogelijkheden: kan worden gemonteerd aan standbuizen of spantondersteuningen.
• Goede toegang tot het voer, zelfs voor kleinere dieren

Voerhek diagonaal
• Duurzaam: een stevig ontwerp van robuuste stalen
buizen
• Diverse installatiemogelijkheden: kan worden gemonteerd aan standbuizen of spantondersteuningen.
• Veelzijdig: verkrijgbaar voor kalveren, jongvee en
grote koeien

Voerbuizen / afscheidingen
•
•
•
•

Vrijheid tijdens het eten
Eenvoudig te installeren
Robuust en voordelig
Diervriendelijke afwerking door inwendige koppeling
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Voeren
Voerhekken
Twist & Lock
zelfsluitend veiligheidsvoerhek
Het unieke Voerhek Twist & Lock maakt het mogelijk
om individuele koeien vast te zetten met behulp van
een draaiknop. Individuele dieren kunnen comfortabel
van de rest van de dieren gescheiden te worden, zonder
de rest van de dieren te moeten opdrijven. Twist & Lock
is voorzien van bronzen lagers voor een lange levensduur en een bovenliggend profiel voor eenvoudige
bediening en onderhoud.
Net als alle andere voerhekken in het portfolio van GEA
Farm Technologies vermijdt de zeer diervriendelijke
Twist & Lock letsels bij de dieren.
Twist & Lock zelfsluitende functie

Twist & Lock in detail Dieren
individueel
opsluiten en bevrijden
met de nieuwe
Twist & Lock functie

Wanneer de hendel in de zelfsluitende stand staat, zijn
de drukknoppen op het Voerhek Twist & Lock vrijgegeven en in hun bovenste stand. De scharnierbuis wordt
in positie vergrendeld, als de koe haar hoofd door het
hoofdgedeelte steekt en omlaag buigt naar het voer.
Ontgrendelfunctie voor individuele koeien
Zeer diervriendelijke, afgerond scharnierpunt. Bronzen lagerbussen voor jarenlang slijtagevrij gebruik van het individuele
voerstation, terwijl de rest van de groep vrijgelaten wordt.

Koeien kunnen individueel vrijgelaten worden met
behulp van een drukknop.
Ontgrendelfunctie voor individuele koeien

Individuele koeien kunnen zo nodig worden vastgezet
door de twist-lock op een individueel voerstation te bedienen, terwijl de rest van de groep vrijgelaten wordt.

Leverbaar met of zonder centrale vergrendelfunctie.
Het voerhek wordt exact op uw behoeften afgestemd.
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Voeren
Voerhekken
Twist & Lock zelfsluitend veiligheidsvoerhek, standaardversie
Artikelnummer
Product
Afmetingen / aantal + voerbreedte
5530-7001-023
Voerhek Twist & Lock
103cm (1x103cm) + bouten
5530-7001-000
Voerhek Twist & Lock
134cm (2x65 cm) + bouten
5530-7001-001
Voerhek Twist & Lock
197cm (3x65 cm) + bouten
5530-7001-018
Voerhek Twist & Lock
250cm (4x62.5cm) + bouten
5530-7001-002
Voerhek Twist & Lock
260cm (4x65 cm) + bouten
5530-7001-016
Voerhek Twist & Lock
299cm (5x60 cm) + bouten
5530-7001-003
Voerhek Twist & Lock
325cm (5x65 cm) + bouten
Waarschuwing! Voerhekken met meer dan vijf vreetplaatsen vereisen een centrale steun.
Bevestigingsmaterialen voor 2.5" inbegrepen.
5530-7001-017
Voerhek Twist & Lock
356cm (6x60 cm) + bouten
5530-7001-019
Voerhek Twist & Lock
437cm (7x60 cm) + bouten
5530-7001-004
Voerhek Twist & Lock
140cm (2x70 cm) + bouten
5530-7001-005
Voerhek Twist & Lock
210cm (3x70 cm) + bouten
5530-7001-006
Voerhek Twist & Lock
280cm (4x70 cm) + bouten
5530-7001-007
Voerhek Twist & Lock
350cm (5x70 cm) + bouten
Waarschuwing! Voerhekken met meer dan vijf vreetplaatsen vereisen een centrale steun.
Bevestigingsmaterialen voor 2.5" inbegrepen.
5530-7001-020
Voerhek Twist & Lock
479cm (7x68 cm) + bouten
5530-7001-008
5530-7001-009
5530-7001-010
5530-7001-011

Voerhek Twist & Lock
Voerhek Twist & Lock
Voerhek Twist & Lock
Voerhek Twist & Lock

150cm (2x75 cm) + bouten
225cm (3x75 cm) + bouten
300cm (4x75 cm) + bouten
375cm (5x75 cm) + bouten

5530-7001-012
5530-7001-013
5530-7001-014
5530-7001-015

Voerhek Twist & Lock
Voerhek Twist & Lock
Voerhek Twist & Lock
Voerhek Twist & Lock

156cm (2x78 cm) + bouten
234cm (3x78 cm) + bouten
312cm (4x78 cm) + bouten
390cm (5x78 cm) + bouten

Let op! Wij adviseren om de hartlijn-tot-hartlijn afmetingen van de steunpalen 1 cm langer aan te
houden dan de heklengte. Plaats bijv. de steunpalen voor een voerhek van 3,25 m op een afstand van
3,26 m.
1

2
1 Nominale lengte van standbuishartlijn tot standbuishartlijn
2 Kopopening
3 Vreetplaatsbreedte
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Voeren
Voerhekken
Standaardversie

Versie met centrale vergrendeling

Versie met sperbeugels

Versie met sperbeugels en centrale vergrendeling
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Voeren
Voerhekken

Hoekmontagecomponenten

Montage-element met
verlenging

Montagedeel voor ronde stijlen
met flappen voor extra sterkte

Montage op vlakke standbuizen

Montagedelen op
spanten

Aansluiting standbuis

Standbuizen
Artikelnummer
5550-2500-122
5550-2500-123
5550-3000-122
5550-3000-123
5550-2500-114

Product
Standbuis op stortvloer met huls en dop
Standbuis op stortvloer met huls en dop
Standbuis op stortvloer met huls en dop
Standbuis op stortvloer met huls en dop
Standbuis instort met huls en dop

Afmetingen / div.
2,5” (76x3,7) L=170cm GEA
2,5” (76x3,7) L=180cm GEA
3” (89x4,1) L=170cm GEA
3” (89x4,1) L=180cm GEA
2,5” (76x3,7) L=185cm GEA

5550-3000-120

Standbuis instort met huls en dop

3” (89x4,1) L=185cm GEA

5550-3000-125

Standbuis instort met huls en dop

3” (89x4,1) L=400cm GEA th.verz.

2,5” / 3”

2,5” / 3”
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Voeren
Voerhekken
Voerheksteunpalen
Leeftijd

Grote koeien

Wandhoogte
Standbuis op prefab
(berekent vanaf
betonnen voet (+>12)
de mestgang)
2,5”
3”
max. 55 cm
170
170

Standbuis op putwand
voetgedeelte
(+20)
2,5”
3”
180
180

Standbuis in
de vloer
2,5”
185

3”
185

Opmerking: Bij de maximale wandhoogte is de voerganghoogte 15 tot 20 cm hoger dan de stahoogte.

Doorgangen voor mensen kunnen worden gerealiseerd door 2 standbuizen te plaatsen op een afstand van 35-40
cm of door Doorloopbeugels (1) toe te voegen. Doorloopbeugels reduceren de breedte van de doorgang met 15
cm. Als alternatief kan een ronde boog (2) worden geïnstalleerd in plaats van een doorgang.

35-40 cm

35-40 cm

Doorgang met 2 standbuizen op een afstand van
35-40 cm.

Doorgang met 2 Doorloopbeugels

65 cm

35 cm

Doorgangspoort

150
cm

Afstandhouder met een hoek van 12°
voor 2,5“ en 3“ standbuizen

Montagebeugel voor offset
installatie tussen steunkolommen
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Voeren
Voerhekken
Classic zelfsluitende voerhekken
De Classic zelfsluitende voerhekken van GEA Farm
Technologies zijn robuust en ruim bemeten en hebben
een 2" (60 mm) onderbuis. Ze bieden een eenvoudige
en extreem lichte bediening in het bovenprofiel en
het hek kan tot op 40 meter afstand centraal worden
bediend. De plastic kappen op de vangspijlen maken
de hekken geluidsarm. De koeien kunnen individueel
worden ontgrendeld door een druk op een knop. Met
montagedelen worden de voerhekken aan standbuizen
of spanten bevestigd. Zij kunnen daarbij tot max. 20 cm
worden verlengd.

Artikelnummer

Product

Afmetingen / div.

5530-7400-048

Voerhek zelfsluitend Classic

130 / 2 x 65 cm

5530-7400-050

Voerhek zelfsluitend Classic

140 / 2 x 70 cm

5530-7400-052

Voerhek zelfsluitend Classic

150 / 2 x 75 cm

5530-7400-054

Voerhek zelfsluitend Classic

195 / 3 x 65 cm

5530-7400-056

Voerhek zelfsluitend Classic

210 / 3 x 70 cm

5530-7400-058

Voerhek zelfsluitend Classic

225 / 3 x 75 cm

5530-7400-060

Voerhek zelfsluitend Classic

260 / 4 x 65 cm

5530-7400-062

Voerhek zelfsluitend Classic

280 / 4 x 70 cm

5530-7400-064

Voerhek zelfsluitend Classic

300 / 4 x 75 cm

5530-7400-066

Voerhek zelfsluitend Classic

325 / 5 x 65 cm

5530-7400-068

Voerhek zelfsluitend Classic

440 / 7 x 65 cm

hart op hart maat standbuizen is lengte voerhek + 1 cm
ø 42 mm

19,5

Voerplaatsbreedte

kopgat

60 mm

155 - 160
104

55 - 60

ø 60 mm
92

+5

Let op!
Wij adviseren om de hart-op-hart maat van de steunpalen 1 cm langer aan te houden dan de heklengte. Plaats bijv.
de steunpalen voor een voerhek van 3,25 m op een afstand van 3,26 m.
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Voeren
Voerhekken
Zweedse zelfsluitende voerhekken
Het zelfsluitende Zweedse voerhek van GEA Farm Technologies werd speciaal ontwikkeld voor grote koeienrassen. Afhankelijk van het model is het oog geschikt voor
koeien met horens. De frames zijn gemaakt van robuuste buizen met een diameter van 57 mm. De afgeronde
einden bieden makkelijk toegang tot het hek, zelfs voor
kleinere dieren. De dieren kunnen flexibel gemanaged
worden, omdat het centrale bedieningssysteem u in
staat stelt om ze individueel vrij te laten. De vangspijlen
zijn gemaakt van buizen met een diameter van 42 mm
en is voorzien van een halsbandbeveiliging.

Artikelnummer

Product

Lengte/aantal stations/station

5530-0701-010

Voerhek zelfsluitend Zweeds

65cm (1x65cm) + bouten

5530-0701-020

Voerhek zelfsluitend Zweeds

130cm (2x65cm) + bouten

5530-0701-030

Voerhek zelfsluitend Zweeds

195cm (3x65cm) + bouten

5530-0701-040

Voerhek zelfsluitend Zweeds

260cm (4x65cm) + bouten

5530-0701-050

Voerhek zelfsluitend Zweeds

325cm (5x65cm) + bouten

5530-0701-070

Voerhek zelfsluitend Zweeds

440cm (7x63cm) + bouten

5530-0701-080

Voerhek zelfsluitend Zweeds

460cm (7x72cm) + bouten

Voerhek diagonaal
Het diagonale voerhek van GEA Farm Technologies is
een solide afscheiding tussen de bewegings- en voerruimtes van de dieren en de voergang. De dieren worden
van elkaar gescheiden om te kunnen eten zonder
excessieve drukte en kunnen met minimaal voerverlies
even effectief worden gevoederd als bij een voerbuis.
Het diagonale hek is verkrijgbaar voor kalveren, jongvee en grote koeien.

Artikelnummer

Product

Afmetingen / div.

5530-1000-135

Voerhek diagonaal

135 cm 2 x 67 cm > 19 mnd. + bouten

5530-1000-250

Voerhek diagonaal

250 cm 5 x 50 cm > 19 mnd. + bouten

5530-1000-325

Voerhek diagonaal

325 cm 7 x 46 cm > 19 mnd. + bouten

5530-1000-440

Voerhek diagonaal

440 cm 10 x 44 cm > 19 mnd. + bouten
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Voeren
Voerhekken
Voerbuizen
Voerbuizen van GEA Farming zijn het goedkoopste
alternatief als afscheiding tussen de koe en de voergang. Toepasbaarheid van deze buizen hangt af van het
managementsysteem rond de separatie van dieren.

Alberta voergangafscheiding
De voerbuizen zijn het goedkoopste alternatief van
GEA Farming: Zij stellen de dieren in staat om zich
vrij te bewegen bij het eten. Ze zijn zeer robuust en
bieden de dieren een eenvoudige mogelijkheid om te
ontsnappen. De onderste buis van de Alberta-voerbuis
kan beperkt scharnieren om drukplekken in de nek te
voorkomen.

Voerhekken met klepsluiting boven
Belangrijke kenmerken van dit hek zijn het grote kopgat en de verstelbare halsbreedte voor verschillende
diergroottes. Voor het vastzetten kan gekozen worden
voor centrale bediening of voor bediening per hek.
Standaard wordt elk hek met een bedieningshendel
geleverd. Het voerhek is robuust met een 2” (60 mm)
onder- en bovenbuis en 1,25” (42 mm) spijlen. Door het
flexibele ophangsysteem is het hek 20 cm traploos te
verlengen. De hekken zijn leverbaar van 60 cm tot 500
cm breed. Bij breedtes groter dan 390 cm is een bevestiging in het midden aan de ondermuur noodzakelijk
voor extra stevigheid. Onze specialisten kunnen u verder
informeren.
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Voeren
Geautomatiseerd voeren - overzicht
Belt Feeder
•
•
•
•

Ruimtebesparen voeren via een band
Robuust en duurzaam
Het onderstel wordt langs een staalkabel geleid
Voer kan meermaals per dag worden aangevoerd

Free Stall Feeder
•
•
•
•
•

Op rail gemonteerd, computerbestuurd
Voer gemengd in stationaire mixer
Voerwagen kan aan beide zijden voer afgeven
Voer kan meermaals per dag worden aangevoerd
Grote capaciteit

Mix Feeder
• Op rail gemonteerd, computerbestuurd
• Rantsoen wordt vanuit de voerbunkers direct in de
voerwagen gemengd
• Minimale inspanningen om de voerbunkers te vullen
• Voeren kan worden aangepast aan de behoeften van
verschillende groepen
• Voer kan meermaals per dag worden aangevoerd
• Optimale voerbenutting
• Robuuste en duurzame technologie

Mix & Carry
• Rail-gedragen en computerbestuurd voersysteem
• Minimale inspanningen om de voerbunkers te vullen
• Voer vanuit de voerbunkers gemengd in een stationaire mixer
• Grote capaciteit
• Voer kan meermaals per dag worden aangevoerd
• Voeren kan worden aangepast aan de behoeften van
verschillende groepen
• Optimale voerbenutting
• Voerwagen kan aan beide zijden voer afgeven
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Voeren
Geautomatiseerd voeren - overzicht
MVM Mixer
• 8 – 30 m3 volume
• Extreme flexibiliteit
• Onderhoudsarm

MM8 voervoerbunker
• Flexibel ontwerp zorgt ervoor dat deze in de optimale
positie kan worden geïnstalleerd
• Modulaire constructie
• Onderhoudsarm

GM 17 voervoerbunker
•
•
•
•
•
•

17 m3 / 8.500 kg voercapaciteit
Wijde opening
Precieze distributie
Hoge veiligheidsnormen
Lage geluidsemissie
Onderhoudsarm

Alle voersystemen:
•
•
•
•

Ideaal voor installatie achteraf / renovaties
Ruimtebesparing
Stil, minimale stress door geluiden
Eenvoudige bediening
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Voeren
Geautomatiseerd voeren
Voor efficiënte aanvoer van ruwvoer:
Belt Feeder
De Belt Feeder is de eerste stap naar een
geautomatiseerde voeraanvoer. Het is een kleine,
flexibele oplossing die grote financiële voordelen biedt:
de combinatie van een transportband en een verschuifbare schraper maakt het mogelijk meermaals per dag
kleine hoeveelheden ruwvoer te distribueren naar
verschillende groepen koeien. Terwijl de Belt Feeder het
voer verdeelt met een consistente precisie, kunnen de
dieren er op hun gemak van genieten. Omdat de lengte
flexibel aangepast kan worden aan eventuele speciale
eisen, zou men kunnen zeggen dat de Belt Feeder de
efficiëntie per strekkende meter in de stal introduceert.
Bevestigd aan een onderstel of het plafond, kan de kabelgeleide wagen worden gebruikt bij nauwe en brede
voerplaatsen. Voeg met de Belt Feeder een geautomatiseerd voersysteem toe aan uw bedrijf: dat is eenvoudig,
veilig en zeer rendabel!

Geoptimaliseerd voeraanbod voor uw
dieren:
Free Stall Feeder
Geoptimaliseerd voer, verhoogde opbrengst, groei
of uitbreiding van de kudde op lange termijn. Wat de
gedachte ook is achter het TMR-voeren, de Free Stall
Feeder implementeer deze direct bij de voerstraat. De
railgeleide voerwagen voorziet uw veestapel van een
precies afgemeten hoeveelheid voer - betrouwbaar
en 24 uur per dag. Dit resulteert in aanzienlijke tijdbesparingen en besparingen op de arbeidskosten. Het
systeem is compact en vermijdt daardoor kosten voor
uitbreidingen van uw stal. Bovendien is het geschikt
voor inbouw achteraf, bijv. bij renovaties. De Free Stall Feeder haalt de ingrediënten voor het geoptimaliseerde
energievoer voor uw veestapel direct bij de stationaire mixer op. Stil, en met verbazingwekkende precisie, gebruikt
hij vervolgens het dwarstransportsysteem om zijn inhoud aan een of beide zijden van de voerstraat af te geven in
een voorgeprogrammeerde cyclus. U kunt de computerbesturing gebruiken om aan te geven welke groep haar
TMR-rantsoen krijgt, op welk moment, hoeveel en hoe vaak! Geef uw plannen voor de toekomst alle ruimte, de
Free Stall Feeder zal u ondersteunen bij de productie van melk van topkwaliteit!
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Voeren
Geautomatiseerd voeren
Profiteer van de voordelen van de Free Stall
Feeder
Nauwkeurig samengestelde voersoorten worden tot
een gemengd rantsoen gemaakt met de Free Stall
Feeder. Meervoudige voerdistributies per dag minimaliseren de voerverspilling en voorkomt overvoeren. De
ontspannen sfeer in de stal blijkt uit de goed leeggevreten voerplaatsen. Een geautomatiseerde geconcentreerde voerverdeling levert u gezondere dieren op en
melk van betere kwaliteit.
Kies de juiste capaciteit voor de omvang van uw
veestapel.
De Free Stall Feeder is leverbaar in drie formaten.
Selecteer het volume dat het beste bij uw bedrijf, uw
veestapel en uw persoonlijke plannen past – de M1600,
M2000 of M3000.

Minimale inspanning vereist om de stationaire voermixer te
vullen. Volumebereik 6.5 – 30 m³).

De voordelen in een oogopslag
• Gericht voeren van elke groep op basis van de behoeften
• Verbeterde voerinname en -benutting door voerafgifte met regelmatige tussenpozen
• Minimale inspanning om de voermixer te vullen
• Weinig ruimte vereist, de voerplaatsbreedte kan
worden beperkt tot 2 meter
• Veilig, in de praktijk bewezen systeem waar alle ervaring en expertise van GEA Farm Technologies achter
staat
De computerbestuurde, accu-aangedreven voerwagen voert het
gemengd rantsoen voor elke groep aan.

Free Stall Feeder procesdiagram

optimale voerbenutting,
op maat
voor elke
groep
High-energy basis in
de mixer ...

frequentie, exact
afgemeten distributie ...
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Voeren
Geautomatiseerd voeren
De volautomatische voereenheid:
Mix Feeder
Of u nu sterk presterende koeien, vaarzen of droge
koeien heeft, de computerbestuurde Mix Feeder rijdt
naar de voermagazijnen en maakt de perfecte voermixen uit precies afgemeten ingrediënten. Na het
mengen wordt het voer verdeeld over voorgeprogrammeerde sectoren van de voergang.
Gezondere dieren
De dieren zien de Mix Feeder graag komen. Het lage
geluidsniveau van zijn weeg-, meng- en verdeelprocessen zorgt voor een ontspannen atmosfeer in de stal en
voorkomt stress en paniek. U kunt de voerwagen erop
uitsturen zo vaak als u wilt! Een frequente
cyclus bevrijdt u en uw personeel van het tijdverslindende routinewerk, zorgt voor kalmte tijdens de voerverdeling en vermijdt overvoeren van de koeien. Beperk uw
aandeel in dit werk tot het vullen van de ruimtebesparende voerbunkers! De continue toebereiding van verse
mixen uit aparte ingrediënten voorkomt problemen
zoals fermentatieprocessen tijdens de opslag. U kunt er
dus zeker van zijn dat uw koeien rond de klok de juiste
voeding krijgen!
Mix Feeder – het systeem met smaak
• Accu-aangedreven, railgebonden en computerbestuurder voerwagen
• 3 energiezuinige modellen, afhankelijk van de toepassing en de omvang van de veestapel: PLUS, XL, XL
AC
• Ruimtebesparende uitrusting voor nieuwe installaties of renovatie, geschikt voor ligboxstallen met

Stel voerschema's op om het welzijn van elke individuele groep
veilig te stellen: vers voer voor alle delen van de schone voerruimte

Ruimte op de kleinste plekken: minimale inspanningen om de
voermagazijnen te vullen

voerstraten van > 2m
• Schoon, vers voer voor gezonde koeien met een
hoge melkproductie
• Effectieve, allround oplossing voor toekomstgerichte
bedrijven
• Intelligent en tijdbesparend systeem

Mix Feeder procesdiagram

vers voer
gemixt
specifiek
voor elke
groep

Perfect opgeslagen
ingrediënten...

automatisch, exact
gewogen en gemengde
porties...
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Voeren
Geautomatiseerd voeren
Voermanagement in de ligboxstal:
Mix & Carry
Laat het over aan de professionals: Mix & Carry is het
betrouwbare, automatische systeem dat het allemaal
doet, van het wegen en mengen van individuele porties
ruwvoer tot het distribueren van de TMR-rantsoenen
over de voerstraat. Met andere woorden: het ontlast
de boer en zorgt voor volledige productiviteit, zodat u
melk van topkwaliteit kunt produceren!
Volautomatisch, effectief voeren
U kunt specifieke recepten voor elke individuele
groep dieren samenstellen. Het gebruikersvriendelijke
WIC-besturingssysteem biedt u snelle toegang tot
voerschema's, ingrediënten, hoeveelheden en distributie-instellingen. Nadat u hem opgestart hebt, weegt,
mengt en distribueert de Mix & Carry het voer volledig
onafhankelijk via de voerwagen. En hij vertelt u alles
in detail: met een intensief veestapel-managementsysteem kunt u het exacte effect van uw nieuwe concept
op de veestapel bewaken om veilig te stellen dat het
met succes blijft functioneren.
Effectieve flexibele oplossingen
De accu-aangedreven voerwagen loopt continu, maar
stil, om de precies afgemeten TMR-rantsoenen over
de diverse groepen te distribueren. Het railgebonden
ophangingssysteem laat de eenheid vrijelijk boven de
voerplekken zwenken om het voer precies te verdelen
aan een of beide zijden met behulp van een dwarstransportsysteem. Het ontwerp van deze voermachine
maakt deze eenheid extreem flexibel. Met slechts 2 m
breedte is hij geschikt voor gebruik in de voerstraten
in oudere gebouwen of vergelijkbare problematische
omgevingen. Bij het opzetten van een nieuwe stal voor
vee kan dit efficiënte systeem een heleboel ruimte
besparen. Verhoog uw productiviteit op een kleiner
oppervlak!

Schone feiten: Vrij opgehangen voerdistributiesysteem boven de
voervloer

Verse energie: de mixer en de feeder werken hand-in-hand om
geconcentreerd voer van hoge kwaliteit te verwerken
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Voeren
Geautomatiseerd voeren
Geautomatiseerd voeren levert melk van hoge
kwaliteit op
Mix & Carry reduceert de werklast van de boer tot
het periodieke bijvullen van de voerbunkers en silo's.
Frequente distributie in een ontspannen atmosfeer verbetert de voerinname en - bijgevolg - de voerbenutting.
Het continue mengen zorgt ervoor dat het voer altijd
vers en vrij van fermentatie is. De koeien genieten
van het high-energy voer en de schone voerplaatsen
spreken voor zich: Uw koeien krijgen altijd de juiste
voeding en belonen u met melk van topkwalteit!
Mix & Carry – het effectieve voermanagementsysteem met voordelen voor de lange termijn
• Onafhankelijk voermanagement reduceert de werkbelasting tot een minimum
• Zeer effectief, besparingen op voerkosten
• Optimale voerbenutting voor melk van topkwaliteit
• Flexibel en betrouwbaar allround-systeem

Grote capaciteit: het vullen van de voerbunkers naar behoefte
vereist een minimale inspanning.

Voer voor elke specifieke groep wordt gedistribueerd vanaf de
voerbunkers

Mix & Carry procesdiagram

vers, highenergy
voer voor
elke groep
koeien

Grote capaciteiten in silo's
en voermagazijnen …

onafhankelijk mengen,
onmiddellijke distributie …
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Voeren
Geautomatiseerd voeren
De juiste mix is cruciaal: MVM mixer
De krachtige verticale MVM-mixer is het hart van elk
half- en volautomatisch voersysteem. Hij mengt alle
ingrediënten tot een consistente voermix die uw koeien
van waardevolle voedingsstoffen en additieven voorziet
voor een gezonde, hoge melkproductie. U hoeft nu alleen nog te beslissen of u de MVM-mixer handmatig vult
of hem naadloos integreert in een volautomatisch systeem. In beide gevallen zorgt de MVM-mixer voor een
drastisch verlaagde werkbelasting, terwijl de voerwagen
voor een optimaal gevoerde veestapel zorgt. Een fantastische eigenschap van de MVM-mixer is het feit dat hij
vrijwel alle soorten balen kan openbreken - rond of hoekig - en daarbij de voersamenstelling handhaaft, ongeacht
of het om hooi, silovoer of stro gaat. De rotors binnen de mengcontainer draaien snel om de inhoud zorgvuldig in
kleine stukjes te breken en stevig te mengen dankzij hun speciale geometrische ontwerp met vijf sterke bladen.

GM17-voervoerbunker
De GM17-voervoerbunker herbergt, transporteert,
verwerkt en distribueert exacte posities van gehakseld
ruwvoer zoals ingekuild gras en mais.
De GM17 is gemaakt van roestvrij staal en is zeer duurzaam. Hij biedt voldoende ruimte voor het vullen met
een brede laadschop. Het ontwerp zorgt ervoor dat het
voer zich niet kan afzetten en minimaliseert de voerverspilling en de onderhoudskosten. De voervoerbunker
biedt een maximale veiligheid en een minimale geluidsemissie.

Capaciteit vrijmaken op boederijen van
elke omvang: MM8 voervoerbunker
MM8-voerbunkers worden gebruikt om voorraden
basisvoer op te slaan en bieden het voordeel van een
gesloten ontwerp met waterdichte, roestbestendige
zijpanelen. Het voer wordt vrijgegeven via roestvrijstalen vloerpanelen die langs verstevigde kettingen geleid
worden of over max. drie slag-rollers. Een verstelbare
ondersteuning laat u de voerbunker onder de optimale
hoek plaatsen. Ongeacht de vraag of er kiest voor een
optionele omkeerinrichting of een handige afstandsbediening, de MM8 is de voerbunker die met uw behoeften meegroeit: module voor module, altijd proportioneel aan
de omvang van uw veestapel en bedrijf! MM8-voerbunkers van GEA Farm Technologies zijn de op maat gesneden
fundamenten voor automatische voersystemen. Zij bieden hoge capaciteiten die naar behoefte kunnen meegroeien. Dat maakt ze tot een ideale oplossing die u helpt om een omgeving te scheppen die u vooruit helpt in de ware
zin van het woord. Deze voerbunkers maken het mogelijk om dag na dag met minimale inspanningen een scala
van voermixen te produceren.
42 | Productcatalogus – Stalinrichting en Mesttechniek – engineering for a better world

Voeren
Watervoorziening
Watermaster, Watermatic Thermo drinkbakkengen
Het ontwerp en de eigenschappen van de Watermaster
maken het een optimale oplossing voor de drinkwatervoorziening in grote stallen. De robuuste, volledig gesloten polyethyleen-buitenwand is stootvast en diervriendelijk dankzij de afwezigheid van scherpe randen en
de ronde vormen. Bovendien is hij vochtbestendig door
de beschermende PU-isolatie. Deze zorgt er bovendien
voor dat het watersysteem tijdens de koudere maanden
niet bevriest. Een optioneel verwarmingselement kan
achteraf worden ingebouwd in regio's waar extreme
vorst voorkomt. De vlotter heeft een grote capaciteit en
kan worden onderhouden zonder gereedschappen.
• Optimaal vers water concept
• Vorstbestendig door PU-schuimlaag
• Optioneel verwarmingselement voor extreem lage
temperaturen
• Robuuste polyethyleen-buitenwand
• 10 jaar garantie
• Aftappluggen en ronde hoeken en randen zorgen
voor een eenvoudige reiniging

Ge
vorst garandee
v r ij t
ot -3 rdo
0C

Watermatic 100 Thermo drinkbakken
10,5 liter capaciteit
Geschikt voor 10-20 dieren, gewicht 14,5 kg, lengte 62
cm, breedte 36 cm, hoogte 46 cm
Artikelnr.: 5540-2909-024

Watermatic 150 Thermo drinkbakken
21 liter capaciteit
Geschikt voor 10-40 dieren, gewicht 21 kg, lengte 85 cm,
breedte 36 cm, hoogte 46 cm
Artikelnr.: geel: 5540-2909-001, groen: 5540-2909-129

Watermatic 300 Thermo drinkbakken
31 liter capaciteit
Geschikt tot 50 dieren, gewicht 31 kg, lengte 91 cm,
breedte 55 cm, hoogte 66 cm
Artikelnr.: 5540-2909-057
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Voeren
Watervoorziening
Watermaster 54 Thermo drinkbakken
68 liter capaciteit
Geschikt tot 100 dieren, gewicht 57 kg,
lengte 137 cm, breedte 87 cm, hoogte 56 cm
Artikelnr.: 5540-2909-063

Watermaster 600 Thermo drinkbakken
106 liter capaciteit
Geschikt tot 125 dieren, gewicht 64 kg, lengte 183 cm,
breedte 61 cm, hoogte 61 cm
Artikelnr.: 5540-2909-064

Watermaster 90 Thermo drinkbakken
114 liter capaciteit
Geschikt tot 150 dieren, gewicht 82 kg, lengte 229 cm,
breedte 85 cm, hoogte 56 cm
Artikelnr.: 5540-2909-065

Watermaster 1200 Thermo drinkbakken
227 liter capaciteit
Geschikt tot 240 dieren, gewicht 113 kg, lengte 336
cm, breedte 61 cm, hoogte 61 cm
Artikelnr.: 5540-2909-032
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Voeren
Watervoorziening
Easy Drink drinkbak
De Easy Drink is een robuuste drinkbak met een hoge
waterflow van 2400 liter per uur die zich snel laat legen
via grote openingen. Roestvrij V2A-staal, gladde lasnaden en buitenranden met een dubbele flens zorgen
voor letselvrij drinken en een eenvoudige reiniging.
Voor de wateraanvoer zijn leidingen van minimaal 3/4"
nodig. Easy Drink is ontworpen voor vloer- of wandmontage.
Optionele vorstbescherming is verkrijgbaar.
• Hogere volumestroom: 2.400 liter/u
• Capaciteit van 75 tot 150 liter water
• Eenvoudig te reinigen: roestvrij V2A -staal met grote
aftapgaten en een diagonale basis
• Grote uitloop met Ø 10cm
• Kan aan de vloer of de wand bevestigd worden
• Watertoevoer minimaal 3/4
• Optionele vorstbescherming
• Alleen geschikt voor hogedruksystemen
Artikelnummer

Product

Afmetingen / div.

5540-3154-000

Easy Drink drinkbak

L = 100 cm

5540-3154-001

Easy Drink drinkbak

L = 100 cm, wandbevestiging

5540-3155-000

Easy Drink drinkbak

L = 190 cm

5540-3155-001

Easy Drink drinkbak

L = 190 cm, wandbevestiging
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Voeren
Watervoorziening
Suevia productenlijn voor watervoorzieningen
Omdat de watertoevoer door de dieren zelf wordt geregeld en voldoende water van topkwaliteit onmisbaar is
voor de productie van melk van hoge kwaliteit, kunnen
de benodigde types drinkwatervoorzieningen van boerderij tot boerderij sterk verschillen.
•
•
•
•

Stabiele watervoorziening
Volledig instelbare watervolumes
Grote drinkkom
Gietijzer, volledig geëmailleerd

2

1

4

3

Suevia-lijn:
Afb.

Artikelnummer

Product

Afmetingen / div.

1

5540-3682-000

Drinkbak Suevia

Model 25 R

2

5540-3683-000

Drinkbak Suevia

Model 19 R

3

5540-3720-000

Drinkbak Suevia

1/2"Super

4

5540-2903-000

Compact drinkbak

Model 6140

5

5540-6105-000

Drinkbak Suevia

Model 500

5

5540-6106-000

Drinkbak Suevia

Model 600

6

5540-6152-000

Drinkbak Suevia

Model 520

5

6

7

Drinkbak suevia / verwarming:
Afb.

Artikelnummer

Omschrijving

Grootte / afmetingen

7

5540-3166-000

Rondpompwarmteunit Suevia

Model 303 3kW, 230V, 1/2" of 3/4"

7

5540-3166-011

Rondpompwarmteunit Suevia

Model 300 3kW, 400V, 100W

46 | Productcatalogus – Stalinrichting en Mesttechniek – engineering for a better world

Koerouting en selectie
Zoals bij het voeren en drinken zijn stressvrije en kalme processen van extreem belang, wanneer koeien binnen de
stal worden geleid en naar behoefte worden gescheiden. Om ervoor te zorgen dat de dieren efficiënt door de stal
of naar de voerplaatsen worden geleid en dat zieke koeien rechtstreeks naar een aparte behandelruimte kunnen
worden geleid, hebben bedrijven routing- en selectie-inrichtingen nodig die met de vereist efficiëntie op het gedrag van de dieren kunnen reageren.
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Stal en veestapel
Selectie en routing - overzicht
Koebehandelstraat
• Veelzijdig: geschikt voor een scala van behandelingsopties
• Ongecompliceerd: eenvoudig in het gebruik
• Diervriendelijk: optimale zorg voor veestapel buiten
de voerzone
• Modulair: uitbreidbare basismodule met uitbreidingsopties

Hefhekken
• Gebruiksvriendelijk: zeer gemakkelijk te bedienen
• Snel: stressvrije routing van de veestapel

Afscheidingshekken
• Veelzijdig: modulair systeem met diverse elementen
• Kosteneffectief: optimale ruimtebenutting
• Diervriendelijk: geleidt de dieren veilig naar hun bestemming

Draai- en vergrendelelementen
• Uniek en gebruiksvriendelijk
• Flexibel; efficiënt en gemakkelijk in het gebruik
• Precieze sturing

Eenrichtingsdeur
• Gericht: dieren worden zeer veilig gestuurd
• Staloptimalisatie: breed scala van indelingsmogelijkheden
• Robuust: ook bestand tegen zware impact
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Stal en veestapel
Selectie en routing
Koebehandelstraat
Om koeien snel te kunnen behandelen als dat nodig
is, biedt GEA Farm Technologies de koebehandelstraat
aan. De koebehandelstraat is een speciaal ontworpen hekconstructie om koeien van de veestapel af te
scheiden - individueel of in groepen - bijvoorbeeld voor
inseminatie, behandeling door een dierenarts, vaccinaties of periodieke drachtigheidscontroles. Met de
behandelstraat van GEA verloopt de handling van koeien aanzienlijke gemakkelijker, soepeler en sneller. De
koebehandelstraat is leverbaar voor betonnen vloeren
en roostervloeren. De standaard behandelstraat heeft
een lengte van 6 meter en verlengingen zijn leverbaar
in lengtes van 3 en 6 meter.
Koebehandelstraat:
Artikelnummer

Product

Grootte / afmetingen

5550-5600-000

Behandelstraat basic

600 cm betonnen vloer

5550-5600-002

Behandelstraat uitbreiding

300 cm betonnen vloer

5550-5600-004

Behandelstraat uitbreiding

300 cm betonnen vloer

5550-5600-001

Behandelstraat basic

600 cm roostervloer

5550-5600-003

Behandelstraat uitbreiding

300 cm roostervloer

5550-5600-005

Behandelstraat uitbreiding

300 cm roostervloer

Voorbeeld 15 meter koebehandelstraat:
Basisdeel 6 meter = koedeel
+ 1 draaihek
+ 1 eenrichtingsdeur
Zonder personeelsingang
Uitbreidingsset 6 meter
Uitbreidingsset 3 meter
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Hefhekken
De handbediende hefhekken worden handmatig bediend
door ze omhoog of omlaag te bewegen. Omdat het hek in
balans is, is het licht en gemakkelijk te bedienen. Bovendien
blijft het altijd in de positie staan die u wilt. U kunt het in de
stand zetten die u wenst. Het hek is verkrijgbaar met 2 horizontale buizen met een maximale doorloophoogte van 240
cm of met 3 horizontale buizen met een maximale doorloophoogte van 210 cm. De breedte van het hek is instelbaar tot 1
meter en begint met een lengte van 230 tot 600 cm.

Handbediend hefhek:
Artikelnummer

Grootte / afmetingen

5550-4702-180

2HLM 230-330 cm H=250 cm + bevestigingen

5550-4702-280

2HLM 330-430 cm H=250 cm + bevestigingen

5550-4702-380

2HLM 430-530 cm H=250 cm + bevestigingen

5550-4702-480

2HLM 530-600 cm H=250 cm + bevestigingen

5550-2500-505

2,5" (76x3,7 mm) L=160 cm th.verz.

5550-3000-500

3" (89x4,1 mm) L=160 cm th.verz.

Ankerbout express

2400

Standbuis met voet en kap

4 per standbuis

5580-4512-079

M12 x 80 mm 1-clip th. verz.

5580-4512-083

M12 x 126 mm 1-clip th. verz.

Handbediend hefhek:
Artikelnummer

Grootte / afmetingen

5550-4703-180

3LM 230-330 cm H=220 cm + bevestigingen

5550-4703-280

3LM 330-430 cm H=220 cm + bevestigingen

5550-4703-380

3LM 430-530 cm H=220 cm + bevestigingen

5550-4703-480

3LM 530-600 cm H=220 cm + bevestigingen

5550-2500-505

2,5" (76x3,7 mm) L=160 cm th.verz.

5550-3000-500

3" (89x4,1 mm) L=160 cm th.verz.

Ankerbout express

4 per standbuis

5580-4512-079

M12 x 80 mm 1-clip th.verz.

5580-4512-083

M12 x 126 mm 1-clip th.verz.
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2100

Standbuis met voet en kap

Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshekken - overzicht

Afscheidingshekken
verstelbaar

Afscheidingshekken
uitschuifbaar

Afscheidingshek verstelbaar +
schuifbuizen

Afscheidingshekken

Afscheidingshekken
met verticale spijlen
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshekken
Toepassing afscheidingshekken
Leeftijd in maanden
2H
3H
4H
5H
Melkvee
>22
x
x
x
x
Vaarzen
19 t/m 22
x
x
x
x
Jongvee
7 t/m 18
x
x
x
Drachtige koeien
>22
x
Kalveren
0,5 t/m 6
x
Aanbevolen hekhoogte van de bovenkant van de bedding/vloer tot de bovenkant in cm
Melkvee
>22
120 - 130
140 - 150
140 - 150
140 - 150
Vaarzen
19 t/m 22
120 - 130
140 - 150
140 - 150
140 - 150
Jongvee
7 t/m 18
140 - 150
140 - 150
Drachtige koeien
>22
150
Kalveren
0,5 t/m 6
150
Aanbevolen hekhoogte van de bovenkant van de bedding/vloer tot de onderzijde in cm
Melkvee
>22
70 - 80
50 - 60
35 - 40
20 - 30
Vaarzen
19 t/m 22
70 - 80
50 - 60
35 - 40
20 - 30
Jongvee
7 t/m 18
35 - 40
20 - 30
Drachtige koeien
>22
20
Kalveren
0,5 t/m 6
20

2V
x
x
x
x
140 - 150
140 - 150
140 - 150
140
140
30 - 40
30 - 40
30 - 40
20
20

Aanbeveling voor de diameter van standbuizen voor afscheidingshekken
100200300200cm 300cm
400cm
2HA
ø76
ø76
ø76
3HA
ø76
ø76
ø76
4HA
ø76
ø76
ø76+steun/ø89
5HA
ø76
ø76
ø76+steun/ø89
200300Uitschuifbaar
300cm
450cm
2HA
ø76
ø76
200300Uitschuifbaar
300cm
500cm
3HA
ø76
ø76+steun/ø89
Economy
80cm 180cm
280cm
2HA
ø76
ø76
ø76
3HA
ø76
ø76
ø76
4HA
ø76
ø76
ø76
5HA
ø76
ø76
ø76+steun/ø89
Verticale spijlen 135cm 220cm
270cm
2V
ø76
ø76+steun/ø89
Verstelbaar

400500cm
ø76+steun/ø89
ø76+steun/ø89
ø76+steun/ø89
ø76 ø89+steun
400550cm
ø76+steun/ø89
400600cm
ø76 ø89+steun
380cm
ø76
ø76
ø76+steun/ø89
ø76 ø89+steun
310cm
ø76 ø89+steun

500600cm
ø76 ø89+steun
ø76 ø89+steun
ø76 ø89+steun
ø76 ø89+steun
500650cm
ø76 ø89+steun
500700cm
ø76 ø89+steun
480cm
ø76+steun/ø89
ø76+steun/ø89
ø76 ø89+steun
ø76 ø89+steun
360cm
ø76 ø89+steun
460cm
ø76 ø89+steun

Steun = steunwiel en/of kabelspanset
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600700cm
ø76 ø89+steun
ø76 ø89+steun
ø76 ø89+steun

600800cm
ø76 ø89+steun
580cm
ø76 ø89+steun
ø76 ø89+steun
ø76 ø89+steun
410cm
ø76 ø89+steun
500cm
ø76 ø89+steun

Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshek instelbaar + sluitpen
Afscheidingshek verstelbaar + borgpen
Artikelnummer Maat / afmetingen
5550-8102-080 2HA : L=100-200cm H=60cm

Gewicht
29,0 kg

Waarschuwing! De opgegeven minimale maat (100 cm) is na inkorting van het
schuifdeel.

5550-8102-180
5550-8102-280
5550-8102-380
5550-8102-480

2HA : L=200-300cm H=60cm
2HA : L=300-400cm H=60cm
2HA : L=400-500cm H=60cm
2HA : L=500-600cm H=60cm

39,5 kg
49,7 kg
60,1 kg
70,5 kg

Afscheidingshek verstelbaar + borgpen
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-8103-080 3HA : L=100-200cm H=90cm

Gewicht
41,7 kg

Waarschuwing! De opgegeven minimale maat (100 cm) is na inkorting van het schuifdeel.

5550-8103-180
5550-8103-280
5550-8103-380
5550-8103-480
5550-8103-580

3HA : L=200-300cm H=90cm
3HA : L=300-400cm H=90cm
3HA : L=400-500cm H=90cm
3HA : L=500-600cm H=90cm
3HA : L=600-700cm H=90cm

54,7 kg
70,2 kg
83,2 kg
98,8 kg
111,9 kg

Afscheidingshek verstelbaar + borgpen
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Gewicht
5550-8104-080 4HA : L=100-200cm H=105cm 52,2 kg
Waarschuwing! De opgegeven minimale maat (100 cm) is na inkorting van het
schuifdeel.

5550-8104-180
5550-8104-280
5550-8104-380
5550-8104-480
5550-8104-580

4HA : L=200-300cm H=105cm
4HA : L=300-400cm H=105cm
4HA : L=400-500cm H=105cm
4HA : L=500-600cm H=105cm
4HA : L=600-700cm H=105cm

69,6 kg
89,8 kg
107,2 kg
127,4 kg
144,7 kg

Zie tabel voor toepassingsopmerkingen voor steunpalen.
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshek instelbaar + sluitpen
Afscheidingshek verstelbaar + borgpen
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Gewicht
5550-8105-080 5HA : L=100-200cm H=120cm 62,7 kg
Waarschuwing! De opgegeven minimale maat (100 cm) is na inkorting van het
schuifdeel.

5550-8105-180
5550-8105-280
5550-8105-380
5550-8105-480
5550-8105-580

5HA : L=200-300cm H=120cm
5HA : L=300-400cm H=120cm
5HA : L=400-500cm H=120cm
5HA : L=500-600cm H=120cm
5HA : L=600-700cm H=120cm

84,5 kg
109,4 kg
131,1 kg
155,9 kg
177,7 kg

Zie tabel voor toepassingsopmerkingen voor steunpalen.
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshek uitschuifbaar + sluitpen
Artikelnummer Grootte / afmetingen

Gewicht

5550-8112-180

2HE : L=200-300cm H=60cm

29,0 kg

5550-8112-280

2HE : L=300-450cm H=60cm

39,5 kg

5550-8112-380

2HE : L=400-550cm H=60cm

39,5 kg

5550-8112-480

2HE : L=550-650cm H=60cm

49,7 kg

Artikelnummer Grootte / afmetingen

Gewicht

5550-8113-180

3HE : L=200-300cm H=90cm

41,7 kg

5550-8113-280

3HE : L=300-500cm H=90cm

41,7 kg

5550-8113-380

3HE : L=400-600cm H=90cm

54,7 kg

5550-8113-480

3HE : L=500-700cm H=90cm

70,2 kg

5550-8113-580

3HE : L=600-800cm H=90cm

83,2 kg

Zie tabel voor toepassingsopmerkingen voor steunpalen.
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Artikelen
Set draaidelen, nastelbaar (incl. oogbouten)
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4285-420 Voor wand
5550-4285-430 2" (60mm) + bevestigingen
5550-4285-422 2,5" (76mm) + bevestigingen
5550-4285-424 3" (89mm) + bevestigingen
5550-4285-426 3,5" (101mm) + bevestigingen
5550-4285-428 4" (114mm) + bevestigingen
Set draaidelen aan buis
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4288-001 Op wand
5550-4288-003 2" ( 60mm) + bevestigingen
5550-4288-004 2,5" ( 76mm) + bevestigingen
5550-4288-005 3" ( 89mm) + bevestigingen
5550-4288-006 3,5" (101mm) + bevestigingen
5550-4288-007 4" (114mm) + bevestigingen
Scharnierstrip, nastelbaar (incl. oogbouten)
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-205 60cm wandhek
5550-4285-215 90cm wandhek
5550-4285-225 105cm wandhek
5550-4285-245 120cm wandhek

Opmerking

Sluitlus
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-500 Voor wand
5550-4285-502 2" ( 60mm) + bevestigingen
5550-4285-504 2,5" ( 76mm) + bevestigingen
5550-4285-506 3" ( 89mm) + bevestigingen

Opmerking
1
2
2
2

1

2

1

2

Kabelspanset voor afscheidingshekken
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4285-060 Voor wand (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-065 Voor 2,5" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-070 Voor 3" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-075 Voor 3,5" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-080 Voor 4" paal (1,5/2" draad 5m)
Steunwiel voor afscheidingshek
Artikelnummer
Opmerking
5550-4285-800 Met bevestigingen
5550-7219-006 Met luchtband + bevestigingen
Doorloop
Artikelnummer
5550-8260-030 Met verstelbare stang
5550-8260-025 Met deur

Opmerking
1
2
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshek instelbaar + insteekbuizen
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-8122-080

Gewicht

2HAT : L=100-200cm H= 60cm 22,0 kg

Waarschuwing! De opgegeven minimale maat (100 cm) is na inkorting van het
schuifdeel.

5550-8122-180

2HAT : L=200-300cm H= 60cm 32,4 kg

5550-8122-280

2HAT : L=300-400cm H= 60cm 42,7 kg

5550-8122-380

2HAT : L=400-500cm H= 60cm 53,1 kg

5550-8122-480

2HAT : L=500-600cm H= 60cm 63,5 kg

Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-8123-080

Gewicht

3HAT : L=100-200cm H=90cm 41,7 kg

Waarschuwing! De opgegeven minimale maat (100 cm) is na inkorting van het
schuifdeel.

5550-8123-080

3HAT : L=100-200cm H=90cm 41,7 kg

5550-8103-280

3HA : L=300-400cm H=90cm

70,2 kg

5550-8103-380

3HA : L=400-500cm H=90cm

83,2 kg

5550-8103-480

3HA : L=500-600cm H=90cm

98,8 kg

5550-8103-580

3HA : L=600-700cm H=90cm

111,9 kg

Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-8124-080

Gewicht

4HAT : L=100-200cm H=105cm 52,2 kg

Waarschuwing! De opgegeven minimale maat (100 cm) is na inkorting van het schuifdeel.

5550-8124-180

4HAT : L=200-300cm H=105cm 69,6 kg

5550-8124-280

4HAT : L=300-400cm H=105cm 89,8 kg

5550-8124-380

4HAT : L=400-500cm H=105cm 107,2 kg

5550-8124-480

4HAT : L=500-600cm H=105cm 127,4 kg

5550-8124-580

4HAT : L=600-700cm H=105cm 144,7 kg

Zie tabel voor toepassingsopmerkingen voor steunpalen.
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshek instelbaar + insteekbuizen
Artikelnummer

Grootte / afmetingen

Gewicht

5550-8125-080

5HAT : L=100-200cm H=120cm 62,7 kg

Waarschuwing! De opgegeven minimale maat (100 cm) is na inkorting van het schuifdeel.

5550-8125-180

5HAT : L=200-300cm H=120cm 84,5 kg

5550-8125-280

5HAT : L=300-400cm H=120cm 109,4 kg

5550-8125-380

5HAT : L=400-500cm H=120cm 131,1 kg

5550-8125-480

5HAT : L=500-600cm H=120cm 155,9 kg

5550-8125-580

5HAT : L=600-700cm H=120cm 177,7 kg
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Artikelen
Set draaidelen, nastelbaar (incl. oogbouten)
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4285-420 Voor wand
5550-4285-430 2" ( 60mm) + bevestigingen
5550-4285-422 2,5" ( 76mm) + bevestigingen
5550-4285-424 3" ( 89mm) + bevestigingen
5550-4285-426 3,5" (101mm) + bevestigingen
5550-4285-428 4" (114mm) + bevestigingen
Set draaidelen aan buis
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4288-001 Op wand
5550-4288-003 2" (60mm) + bevestigingen
5550-4288-004 2,5" (76mm) + bevestigingen
5550-4288-005 3" (89mm) + bevestigingen
5550-4288-006 3,5" (101mm) + bevestigingen
5550-4288-007 4" (114mm) + bevestigingen
Wandscharnierstrip, nastelbaar (incl. oogbouten)
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-205 60cm wandhek
5550-4285-215 90cm wandhek
5550-4285-225 105cm wandhek
5550-4285-245 120cm wandhek

Opmerking

Palsluiting aan buis (minimaal 2 vergrendelingen per afscheidingshek)
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4289-012 Op wand
5550-4289-013 2" (60mm)
5550-4289-014 2,5" (76mm)
5550-4289-015 3" (89mm)
5550-4289-016 3,5" (101mm)
5550-4289-017 4" (114mm)

Opmerking
1
1
1
2
2
2

1

2

1

2

Vangbegrenzer voor vergrendeling
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4289-010 61x 13x3mm SSt.

Opmerking

Kabelspanset voor afscheidingshek
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4285-060 Voor wand (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-065 Voor 2,5" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-070 Voor 3" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-075 Voor 3,5" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-080 Voor 4" paal (1,5/2" draad 5m)
Steunwiel voor afscheidingshek
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4285-800 Met bevestigingen
5550-7219-006 Met luchtband + bevestigingen
Doorloop
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-8260-030 Met verstelbare stang
5550-8260-025 Met deur

Opmerking
1
2
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Artikelen

Voor 3
horizontale
spijlen
Voor 4
horizontale
spijlen
Voor 5
horizontale
spijlen

Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-126 2H : H=67cm Voor wand
5550-4285-136 2H : H=67cm Voor 2" buizen
5550-4285-146 2H : H=67cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-156 2H : H=67cm Voor 3" buizen
5550-4285-124 3H : H=97cm Voor wand
5550-4285-134 3H : H=97cm Voor 2" buizen
5550-4285-144 3H : H=97cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-154 3H : H=97cm Voor 3" buizen
5550-4285-122 4H/2V : H=115cm Voor wand
5550-4285-132 4H/2V : H=115cm Voor 2" buizen
5550-4285-142 4H/2V : H=115cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-152 4H/2V : H=115cm Voor 3" buizen
5550-4285-120 5H : H=127cm Voor wand
5550-4285-130 5H : H=127cm Voor 2" buizen
5550-4285-140 5H : H=127cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-150 5H : H=127cm Voor 3" buizen

Voor 2
horizontale
spijlen

Set pin draaidelen

Scharnierstrip, nastelbaar (incl. oogbouten)
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-205 60cm wandhek
5550-4285-215 90cm wandhek
5550-4285-225 105cm wandhek
5550-4285-245 120cm wandhek

Opmerking

Voor 3
horizontale
spijlen
Voor 4
horizontale
spijlen
Voor 5
horizontale
spijlen

Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-326 2H : H=67cm Voor wand
5550-4285-336 2H : H=67cm Voor 2" buizen
5550-4285-346 2H : H=67cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-356 2H : H=67cm Voor 3" buizen
5550-4285-324 3H : H=97cm Voor wand
5550-4285-334 3H : H=97cm Voor 2" buizen
5550-4285-344 3H : H=97cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-354 3H : H=97cm Voor 3" buizen
5550-4285-322 4H/2V : H=115cm Voor wand
5550-4285-332 4H/2V : H=115cm Voor 2" buizen
5550-4285-342 4H/2V : H=115cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-352 4H/2V : H=115cm Voor 3" buizen
5550-4285-320 5H : H=127cm Voor wand
5550-4285-330 5H : H=127cm Voor 2" buizen
5550-4285-340 5H : H=127cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-350 5H : H=127cm Voor 3" buizen

Voor 2
horizontale
spijlen

Pinsluiting

Set voor drinkbaksparing
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-610 Voor hek 2H + bevestigingen
5550-4285-620 Voor hek 3H + bevestigingen
5550-4285-630 Voor hek 4H + bevestigingen
5550-4285-640 Voor hek 5H + bevestigingen

Opmerking
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshekken
Afscheidingshek 2 horizontale buizen
Artikelnummer Grootte / afmetingen

Gewicht

5550-8221-080

2H : L=80cm H=60cm th.verz.

11,2 kg

5550-8222-180

2H : L=180cm H=60cm th.verz. 21,6 kg

5550-8223-280

2H : L=280cm H=60cm th.verz. 31,9 kg

5550-8224-380

2H : L=380cm H=60cm th.verz. 42,3 kg

5550-8225-480

2H : L=480cm H=60cm th.verz. 52,7 kg

Afscheidingshek 3 horizontale buizen
Artikelnummer Grootte / afmetingen

Gewicht

5550-8231-080

3H : L=80cm H=90cm th.verz.

16,5 kg

5550-8232-180

3H : L=180cm H=90cm th.verz. 29,6 kg

5550-8233-280

3H : L=280cm H=90cm th.verz. 45,0 kg

5550-8234-380

3H : L=380cm H=90cm th.verz. 58,1 kg

5550-8235-480

3H : L=480cm H=90cm th.verz. 73,7 kg

5550-8236-580

3H : L=580cm H=90cm th.verz. 86,7 kg

Afscheidingshek 4 horizontale buizen
Artikelnummer Grootte / afmetingen

Gewicht

5550-8241-080

4H : L=80cm H=105cm th.verz.

20,5 kg

5550-8242-180

4H : L=180cm H=105cm th.verz. 37,8 kg

5550-8243-280

4H : L=280cm H=105cm th.verz. 58,1 kg

5550-8244-380

4H : L=380cm H=105cm th.verz. 75,5 kg

5550-8245-480

4H : L=480cm H=105cm th.verz. 95,6 kg

5550-8246-580

4H : L=580cm H=105cm th.verz. 113,0 kg
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshekken
Afscheidingshek 5 horizontale buizen
Artikelnummer Grootte / afmetingen

Gewicht

5550-8251-080

5H : L=80cm H=120cm th.verz.

24,4 kg

5550-8252-180

5H : L=180cm H=120cm th.verz. 46,1 kg

5550-8253-280

5H : L=280cm H=120cm th.verz. 71,0 kg

5550-8254-380

5H : L=380cm H=120cm th.verz. 92,7 kg

5550-8255-480

5H : L=480cm H=120cm th.verz. 117,6 kg

5550-8256-580

5H : L=580cm H=120cm th.verz. 139,4 kg
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Artikelen voor afscheidingshekken

Voor 3
horizontale
spijlen
Voor 4
horizontale
spijlen
Voor 5
horizontale
spijlen

Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-126 2H : H=67cm Voor wand
5550-4285-136 2H : H=67cm Voor 2" buizen
5550-4285-146 2H : H=67cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-156 2H : H=67cm Voor 3" buizen
5550-4285-124 3H : H=97cm Voor wand
5550-4285-134 3H : H=97cm Voor 2" buizen
5550-4285-144 3H : H=97cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-154 3H : H=97cm Voor 3" buizen
5550-4285-122 4H/2V : H=115cm Voor wand
5550-4285-132 4H/2V : H=115cm Voor 2" buizen
5550-4285-142 4H/2V : H=115cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-152 4H/2V : H=115cm Voor 3" buizen
5550-4285-120 5H : H=127cm Voor wand
5550-4285-130 5H : H=127cm Voor 2" buizen
5550-4285-140 5H : H=127cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-150 5H : H=127cm Voor 3" buizen

Voor 2
horizontale
spijlen

Set pin draaidelen

Schanierstrip, nastelbaar (incl. oogbouten))
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-205 60cm wandhek
5550-4285-215 90cm wandhek
5550-4285-225 105cm wandhek
5550-4285-245 120cm wandhek

Opmerking

Voor 3
horizontale
spijlen
Voor 4
horizontale
spijlen
Voor 5
horizontale
spijlen

Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-326 2H : H=67cm Voor wand
5550-4285-336 2H : H=67cm Voor 2" buizen
5550-4285-346 2H : H=67cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-356 2H : H=67cm Voor 3" buizen
5550-4285-324 3H : H=97cm Voor wand
5550-4285-334 3H : H=97cm Voor 2" buizen
5550-4285-344 3H : H=97cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-354 3H : H=97cm Voor 3" buizen
5550-4285-322 4H/2V : H=115cm Voor wand
5550-4285-332 4H/2V : H=115cm Voor 2" buizen
5550-4285-342 4H/2V : H=115cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-352 4H/2V : H=115cm Voor 3" buizen
5550-4285-320 5H : H=127cm Voor wand
5550-4285-330 5H : H=127cm Voor 2" buizen
5550-4285-340 5H : H=127cm Voor 2,5" buizen
5550-4285-350 5H : H=127cm Voor 3" buizen

Minimaal 2
grendels voor
afscheidingshek.

Pinsluiting
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Artikelen voor afscheidingshekken
T-klem
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5510-1666-000 2" x 2" (60x60mm) + bout
5510-1676-000 2,5" x 2" (76x60mm) + bout

Opmerking

Kruisklem
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5510-1966-001 2" x 2" (60x60mm) + bouten
5510-1967-000 2" x 2,5" (60x76mm) + bouten

Opmerking

Wandhouder met draadbeugels
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-6039-002 2 (60mm)

Opmerking

Wandhouder voor buis vast
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-001 2" (60mm)

Opmerking

Hoekklem met draadbeugels
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5510-9628-010 2,5" x 2" (76x60mm)

Opmerking
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Afscheidingshekken met verticale spijlen
Afscheidingshek met verticale spijlen
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5575-8420-135

2V : L=135cm H=109cm th.verz.

5575-8420-220

2V : L=220cm H=109cm th.verz.

5575-8420-270

2V : L=270cm H=109cm th.verz.

5575-8420-310

2V : L=310cm H=109cm th.verz.

5575-8420-360

2V : L=360cm H=109cm th.verz.

5575-8420-410

2V : L=410cm H=109cm th.verz.

5575-8420-460

2V : L=460cm H=109cm th.verz.

5575-8420-510

2V : L=510cm H=109cm th.verz.

Opmerking

Eindstuk met drinkbakopening
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5575-8425-025

Opmerking

+ bevestigingen
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Artikelen voor afscheidingshekken met verticale spijlen
Set pin draaidelen
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-122

4H/2V : H=115cm Voor wand

5550-4285-132

4H/2V : H=115cm Voor 2" buizen

5550-4285-142

4H/2V : H=115cm Voor 2,5" buizen

5550-4285-152

4H/2V : H=115cm Voor 3" buizen

Opmerking

Pinsluiting
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-322

4H/2V : H=115cm Voor wand

5550-4285-332

4H/2V : H=115cm Voor 2" buizen

5550-4285-342

4H/2V : H=115cm Voor 2,5" buizen

5550-4285-352

4H/2V : H=115cm Voor 3" buizen

Opmerking

Sluitdeel afscheidingshek met verticale spijlen
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5575-8425-020

Opmerking

+ bevestigingen

Sluitlus
Artikelnummer Grootte / afmetingen

Opmerking

5550-4285-500

Voor wand

1

5550-4285-502

2" (60mm) + bevestigingen

2

5550-4285-504

2,5" (76mm) + bevestigingen

2

5550-4285-506

3" (89mm) + bevestigingen

2
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1

2

Koerouting en selectie
Selectie en routing
Artikelen voor afscheidingshekken met verticale spijlen
Set draaidelen, nastelbaar (incl. oogbouten)
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4285-420 Voor wand
5550-4285-430 2" ( 60mm) + bevestigingen
5550-4285-422 2,5" ( 76mm) + bevestigingen
5550-4285-424 3" ( 89mm) + bevestigingen
5550-4285-426 3,5" (101mm) + bevestigingen
5550-4285-428 4" (114mm) + bevestigingen
Set draaidelen aan buis
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4288-001 Op wand
5550-4288-003 2" ( 60mm) + bevestigingen
5550-4288-004 2,5" ( 76mm) + bevestigingen
5550-4288-005 3" ( 89mm) + bevestigingen
5550-4288-006 3,5" (101mm) + bevestigingen
5550-4288-007 4" (114mm) + bevestigingen
Schanierstrip, nastelbaar (incl. oogbouten))
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-235 109cm wandhek

Opmerking

Palsluiting aan buis (minimaal 2 grendels per afscheidingshek)
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4289-012 Op wand
5550-4289-013 2" (60mm)
5550-4289-014 2,5" (76mm)
5550-4289-015 3" (89mm)
5550-4289-016 3,5" (101mm)
5550-4289-017 4" (114mm)

Opmerking
1
1
1
2
2
2

1

2

Sluitbuis kalvertussenhekken
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4294-002 Met 3/4" stangen

Opmerking

Palbegrenzer voor palsluiting
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4289-010 61x 13x3mm SSt.

Opmerking

Kabelspanset voor afscheidingshek
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4285-060 Voor wand (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-065 Voor 2,5" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-070 Voor 3" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-075 Voor 3,5" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-080 Voor 4" paal (1,5/2" draad 5m)
Steunwiel voor afscheidingshek
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
Verticale spijlen, met bevestigin5575-8425-030
gen
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Koppelingen afscheidingshekken
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
Draai- en sluitdelen separaat bestellen (2" 60mm) 5550-4288-003
5550-4285-700 CC/2D/Floating R/Basic>170 cm

Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
Draai- en sluitdelen separaat bestellen (2" 60mm) 5550-4288-003
5550-4285-705 2D Optima
1
5550-4285-710 2D High Neckrail
2
5550-4285-715 Combi Comfort/Floating R/Basic
X3
X

Ligboxafscheidingen gemonteerd aan verticale
standbuizen

Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4288-003 Draai- en sluitdelen separaat bestellen (2" 60mm)
5530-7000-095 Twist&Lock and Classic Lock
1

1

De ligboxkoppelingen zijn alleen geschikt voor afscheidingshekken met twee en drie horizontale buizen.
Maximale lengte afscheidingshek bedraagt 400 cm.
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Slagboom

Draaideel slagboom
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4151-000 2" (60mm) Post
5550-4151-001 2,5" (76mm) Post
5550-4151-002 3" (89mm) Post
5550-4151-003 3,5" (101mm) Post
5550-4151-004 4" (114mm) Post
5550-4155-000 For Wall

Opmerking
1
1
1
1
1
2

1

2

Draaideel slagboom
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4152-001 2" (60mm) Post
5550-4152-002 2,5" (76mm) Post
5550-4152-003 3" (89mm) Post
5550-4152-004 3,5" (101mm) Post
5550-4152-005 4" (114mm) Post
5550-4156-000 For Wall

Opmerking
3
3
3
3
3
4

3

4

Wandsteun slagboom
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4155-001

Opmerking

Vergrendeldeel slagboom
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4151-006

Opmerking

Buis verzinkt
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5510-6075-108 2" (60x2.9mm) L=600cm
5510-6040-013 2" (60x2.9mm) L=330cm

Opmerking
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Accessoires voor alle afscheidingshekken
Overslag
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-8260-045 Voor 1,5"/2" In Line
5550-8260-050 Voor 1,5"/2" Parallel

Opmerking
1
2

1

2

Montageset afscheidingshek
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Montageset afscheidingshek
5550-4280-001 1 hek voor 2,5" (76mm) buis
Montageset afscheidingshek
2 hekken 90º voor 2,5" (76mm)
5550-4280-003
buis
Montageset afscheidingshek
2 hekken 180º voor 2,5" (76mm)
5550-4280-005
buis
Montageset afscheidingshek
5550-4280-007 3 hekken voor 2,5" (76mm) buis
Draai-sluitpin
5550-4285-008 L=16mm H=115cm th.verz.

1

Opmerking
1

2

3

4

5

Wandhouder met valhaak
Opmerking

Kabelspanset voor afscheidingshek
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-4285-060 Voor wand (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-065 Voor 2,5" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-070 Voor 3" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-075 Voor 3,5" paal (1,5/2" draad 5m)
5550-4285-080 Voor 4" paal (1,5/2" draad 5m)
Steunwiel voor afscheidingshek
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4285-800 Met bevestigingen
5550-7219-006 Met luchtband + bevestigingen

4
5

Zeskantbout
5585-0116-070 M16x 70mm Duplex
5585-1116-005 M16 Duplex NYLOC

Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4287-023 Voor 1,5"/2" buizen

3

2

Opmerking
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Standbuizen en accessoires
Standbuis met voetstuk en dop
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-2500-505 2,5" (76x3,7mm) L=160cm th.verz.
5550-3000-500 3" 89x4,1mm) L=160cm th.verz.
Ankerbout express
4 per standbuis
5580-4512-079 M12 x 80mm 1-clip th.verz.
5580-4512-083 M12 x 126mm 1-clip th.verz.
Roosteranker
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-1925-000 Balk 160 + bout
5550-1925-002 Balk 90/190 + bout

Opmerking
1
2

1

2

Standbuis op stortvloer met huls en dop
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-2505-170 2,5" (76x3.7mm) L=170cm th.verz.
5550-2505-180 2,5" (76x3.7mm) L=180cm th.verz.
5550-2505-200 2,5" (76x3.7mm) L=200cm th.verz.
5550-3000-122 3" (89x4.1mm) L=170cm th.verz.
5550-3000-123 3" (89x4.1mm) L=180cm th.verz.
5550-3000-124 3" (89x4.1mm) L=200cm th.verz.
Ankerbout express
4 per standbuis
5580-4512-081 M10x 70mm 1-clip gegalv.
Standbuis instort met voetstuk en dop
Artikelnummer Grootte / afmetingen
Opmerking
5550-2500-175 2,5" (76x3.7mm) L=175cm th.verz.
5550-2500-185 2,5" (76x3.7mm) L=185cm th.verz.
5550-2500-200 2,5" (76x3.7mm) L=200cm th.verz.
5550-3000-120 3" (89x4.1mm) L=185cm th.verz.
5550-3000-121 3" (89x4.1mm) L=200cm th.verz.
5550-3000-125 3" (89x4.1mm) L=400cm th.verz.
Eenrichtingsdeur
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-4410-000 110 cm voor wandmontage

Opmerking

Eenrichtingsdeur uitschuifbaar
Artikelnummer Grootte / afmetingen
5550-3040-000 90-155 cm voor paal 60 of 76 mm

Opmerking
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Young Stock Solutions
Een succesvolle melkproductie op de lange termijn vereist extreme zorg en zorgvuldigheid bij het grootbrengen van
jongvee. Investeringen in de belangrijkste accommodatiegedeelten en voerinrichtingen helpen de boeren om hun
pasgeboren kalveren met succes te laten opgroeien tot seksueel rijpe vaarzen.
Producten en oplossingen van GEA Farm Technologies zijn in de praktijk bewezen en ondersteunen de bedrijfsvoering door ervoor te zorgen dat de dieren op de juiste manier en duurzaam kunnen opgroeien met behulp van
kosteneffectieve systemen. Dit biedt de garantie dat de opgegroeide dieren melk van hoge kwaliteit produceren.
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Young Stock Solutions
Zwevende ligboxafscheiding jongvee
Ligboxen
De ligboxafscheidingen in de "Young Stock Solutions"
zijn leverbaar voor de verschillende ontwikkelingsstadia
en leeftijden. Er zijn drie maten verkrijgbaar (135, 160,
170 en 180 cm), die , zoals bij alle artikelen in ons portfolio, een eersteklas afwerking hebben en extreem robuust,
gemakkelijk te reinigen en gebruiksvriendelijk zijn.
• Kosteneffectief: optimale ruimtebenutting
• Hoogwaardige afwerking: lange levensduur
• Flexibel: ontwerpen leverbaar voor specifieke leeftijden

Aanbevolen afmetingen voor zwevende ligboxafscheidingen voor jongvee
Box
Ligboxafscheiding 135 cm
Ligboxafscheiding 160 cm
Ligboxafscheiding 170 cm
Ligboxafscheiding 180 cm
Box
Ligboxafscheiding 135 cm
Ligboxafscheiding 160 cm
Ligboxafscheiding 170 cm
Ligboxafscheiding 180 cm

A
B
C
D
E
F
G
I

0,5 - 6 maanden
5510-3313-005
± 60 cm
135 cm
± 15 cm
± 80 cm
135 - 145 cm
±140 cm
>160 cm
± 20 cm

Aanbevolen lengte - rij
wandzijde
> 1800 mm
> 1950 mm
> 2100 mm
> 2300 mm
Aanbevolen lengte dubbele rij
3000 mm
3500 mm
3800 mm
4000 mm
7 - 12 maanden
5510-3316-005
± 75 cm
160 cm
± 15 cm
± 95 cm
160 - 170 cm
± 165 cm
185 cm
± 20 cm

Minimale lengte –
rij wandzijde
1600 mm
1850 mm
2000 mm
2100 mm
Minimale lengte –
dubbele rij
3000 mm
3500 mm
3800 mm
4000 mm
13 - 18 maanden
5510-3317-005
± 80 cm
170 cm
± 20 cm
± 100 cm
170 - 180 cm
± 178 cm
> 200 cm
± 20 cm

Boxwijdte mm
650 - 800 mm
800 - 900 mm
900 - 1000 mm
1000 - 1150 mm
Boxwijdte mm
650 - 800 mm
650 - 900 mm
900 - 1000 mm
1000 - 1150 mm
19 - 22 maanden
5510-3318-003
± 89 cm
180 cm
± 20 cm
± 110 cm
185 - 195 cm
± 188 cm
> 210 cm
± 20 cm
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Young Stock Solutions
Zwevende ligboxafscheiding jongvee
Ligboxafscheiding Basic 190 cm
De zwevende Ligboxafscheiding Basic biedt uitstekende bewegingsvrijheid en is gemakkelijk monteerbaar.
In combinatie met originele matrassen en topmatten
van GEA Farm Technologies biedt deze een optimaal
comfort aan dieren van 18 maanden of ouder.

Artikelnummer
5510-3319-000

Omschrijving
Afmeting
Ligboxafscheiding Basic 190 cm

Aanbevolen afmetingen voor de basis-ligboxafscheidingen
Ontwerp
Ligboxafscheiding Basic 190 cm
Ligboxafscheiding Basic 190 cm

Aanbevolen lengte
- rij wandzijde
2500 mm
dubbele rij
> 2300 mm

Minimale lengte - rij
wandzijde
> 2300 mm
dubbele rij
> 2300 mm

Ligboxbreedte
midden-tot-midden
1100 - 1200 mm
1100 - 1200 mm

Basis-ligboxafscheiding afmetingen

A
B
C
D
E
F
G
H

Montage rechtstreeks aan een
standbuis
± 88 cm
190 cm
± 25 cm
± 112 cm
190 - 200 cm
± 212 cm
> 230 cm
± 55 cm

Montage rechtstreeks aan een standbuis

Montage aan een horizontale buis
5510-3319-000
± 88 cm
190 cm
± 25 cm
± 112 cm
191 - 200 cm
± 204 cm
> 220 cm
± 55 cm
Montage rechtstreeks aan een horizontale buis
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Voerhekken
De voerhekken bieden een uitstekend diercomfort en
zijn zeer stevig en gebruiksvriendelijk. De voerhekken
van de "Young Stock Solutions" divisie van GEA Farm
Technologies zijn leverbaar in de uitvoeringen Twist &
Lock, zelfsluitend, diagonaal of Zweeds voerhek. Zij
hebben afmetingen die geschikt zijn voor de diverse
ontwikkelingsstadia en dragen bij aan een optimale
ontwikkeling van kalveren van 0,5 tot 22 maanden.
• Functies vergelijkbaar met die van voerhekken voor
volwassen dieren
• Leverbaar in de uitvoeringen Twist & Lock, zelfsluitend, diagonaal of Zweeds voerhek
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Voerhek zelfsluitend voor jongvee
De nieuwe lijn van zelfsluitende voerhekken voor
jongvee, onderdeel van het "Young Stock Solutions"
project van GEA Farm Technologies, is nu verkrijgbaar.
Deze voerhekken kunnen worden afgesteld op de
grootte van dieren in een leeftijd van twee weken tot
22 maanden. Een gebruiksvriendelijke Twist & Lockversie van het voerhek is verkrijgbaar voor koeien van
meer dan 7 maanden. Deze voerhekken zijn speciaal
geschikt voor kalveren dankzij hun diervriendelijk scharnier. Het Twist & Lock-systeem kan worden gebruikt om
individuele dieren snel af te zonderen.

Voerhek zelfsluitend
voor jongvee van 0,5 tot 6 maanden
•
•
•
•
•
•
•

Gemiddelde voerbreedte 40 cm (38-43 cm)
Nekwijdte kan worden versteld van 8 - 15 cm
Leverbaar in lengtes van 135 - 325 cm
1,5“ onderste buis en 1“ spijl
Hekhoogte 81 cm
Binnenhoogte 67 cm
Individueel vrijlaten met een drukknop

Voerhek zelfsluitend
voor jongvee van 7 tot 12 maanden
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemiddelde voerbreedte 50 cm (44-54 cm)
Nekwijdte kan worden versteld van 10 - 17 cm
Leverbaar in lengtes van 110-350 cm
1,5“ onderste buis en 1“ spijl
Hekhoogte 94 cm
Binnenhoogte 80 cm
Individueel vrijlaten met een drukknop
Twist & Lock-functie om dieren individueel vast te
zetten

Voerhek zelfsluitend
voor jongvee van 13 tot 22 maanden
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemiddelde voerbreedte 58 cm (51-60 cm)
Nekwijdte kan worden versteld van 13-20 cm
Leverbaar in lengtes van 121-350 cm
1,5“ onderste buis en 1“ spijl
Hekhoogte 94 cm
Binnenhoogte 80 cm
Individueel vrijlaten met een drukknop
Twist & Lock-functie om dieren individueel vast te
zetten
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Voerhek zelfsluitend voor jongvee

Voerhek zelfsluitend voor jongvee 0,5 tot 6 maanden
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

5530-7040-100

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

135cm 3x38cm + bouten

5530-7040-101

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

211cm 5x38cm + bouten

5530-7040-102

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

249cm 6x38cm + bouten

5530-7040-103

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

287cm 7x38cm + bouten

5530-7040-104

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

325cm 8x38cm + bouten

1
2

1

Hart-op-hart maat afstand tussen de standbuizen is de voerheklengte + 1 cm

2

Vreetplaatsbreedte
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Voerhek zelfsluitend voor jongvee

Voerhek zelfsluitend voor jongvee 7 tot 12 maanden
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

5530-7030-100

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

110cm, 2x46cm bouten

5530-7030-101

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

156cm, 3x46cm bouten

5530-7030-102

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

202cm, 4x46cm bouten

5530-7030-103

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

248cm, 5x46cm bouten

5530-7030-104

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

294cm, 6x46cm bouten

5530-7030-105

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

325cm, 7x43cm bouten

5530-7030-106

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

350cm, 7x48cm bouten

1
2

1

Hart-op-hart maat afstand tussen de standbuizen is de voerheklengte + 1 cm

2

Vreetbreedte
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Voerhek zelfsluitend voor jongvee

Voerhek zelfsluitend voor jongvee 13 tot 22 maanden
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

5530-7020-100

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

121cm, 2x51cm bouten

5530-7020-101

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

172cm, 3x51cm bouten

5530-7020-102

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

223cm, 4x51cm bouten

5530-7020-103

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

294cm, 5x56cm bouten

5530-7020-104

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

325cm, 6x51cm bouten

5530-7020-105

Voerhek zelfsluitend voor jongvee

350cm, 6x56cm bouten

1
2

1

Hart-op-hart maat afstand tussen de standbuizen is de voerheklengte + 1 cm

2

Vreetbreedte
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Voerhek zelfsluitend voor jongvee
Het voerhek wordt aan de standbuis (1) gemonteerd met
de montageonderdelen (2).
Varianten:
(1a) Standbuis op het vloeroppervlak
(1b) Standbuis in het vloeroppervlak
Er wordt een verbindingsbuis (3) gebruikt om twee voerhekken te verbinden. Deze moet apart worden besteld.
Een eindstuk wordt gemonteerd om een soepele toegang
mogelijk te maken. (Alleen op 2,5"standbuizen (4))

4

1a

1b

Montage-element met verlenging

Montageonderdeel voor montage aan een standbuis
met verstevigingen voor extra ondersteuning

3

Element voor de montage op een stalen steun
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Voerhek zelfsluitend voor jongvee
Bevestigingsonderdelen voor standbuizen
Fig. Artikelnummer Omschrijving
1 5550-2505-160 Standbuis op stortvloer met huls en dop
1 5550-2505-170 Standbuis op stortvloer met huls en dop
5580-4512-081 Ankerbout Express
2

5550-2500-175

Afmeting
2,5” (76x3,7mm) L=160cm th.verz.
2,5” (76x3,7mm) L=170cm th.verz.
M10x 70mm 1-clip th.verzinkt

Standbuis instort met huls en dop

2,5” (76x3,7mm) L=175cm th.verz.

Standbuis voor voerhek voor jongvee
Wandhoogte

Standbuis op werkvloer

(vanaf mestgang)

Prefab beton (+>12)

max. 55 cm

1

Standbuis op werkvloer
Kelderwand (+0)

Standbuis in de vloer

2,5”

3”

2,5”

3”

2,5”

3”

170 cm

170 cm

180 cm

180 cm

185 cm

185 cm

2
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Zelfsluitende voerhekken algemeen
Verbindingsstrip en bevestigingsonderdelen
Fig. Artikelnummer Omschrijving
1-4cm verlengstuk
Montageset voerhek op houten kolom
6
5530-1907-016
5
5530-1906-004
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1906-021
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1907-039
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1907-043
Montageset voerhek op standbuis
7
5530-7000-021
Koppelstrip Twist&Lock
5530-7000-081
Koppelprofiel voerhek centr. sl.
5-9cm verlengstuk
Montageset voerhek op houten kolom
6
5530-1907-019
5
5530-1906-006
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1906-023
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1907-040
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1907-045
Montageset voerhek op standbuis
7
5530-7000-022
Koppelstrip Twist&Lock
5530-7000-082
Koppelprofiel voerhek centr. sl.
10-14cm verlengstuk
Montageset voerhek op houten kolom
6
5530-1907-021
Montageset voerhek op houten kolom
7
5530-1907-023
5
5530-1906-008
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1906-025
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1907-041
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1907-047
Montageset voerhek op standbuis
7
5530-7000-023
Koppelstrip Twist&Lock
5530-7000-083
Koppelprofiel voerhek centr. sl.
15-19cm verlengstuk
Montageset voerhek op houten kolom
6
5530-1907-025
5
5530-1906-010
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1906-027
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1907-042
Montageset voerhek op standbuis
5
5530-1907-049
Montageset voerhek op standbuis
7
5530-7000-024
Koppelstrip Twist&Lock
5530-7000-084
Koppelprofiel voerhek centr. sl.
20-24cm verlengstuk
Montageset voerhek op houten kolom
7
5530-1907-027
5
5530-1906-012
Montageset voerhek op standbuis
8
5530-7000-029
Koppelstrip Twist&Lock
4
8

5530-7902-007
5530-1907-089

Montageset voerhek
Universeel hoekijzer met sleufgaten

5

5

7

Grootte / afmetingen
0-4cm verlengstuk
0-4cm verlengstuk voor 2,5" (76mm)
0-4cm verlengstuk voor 3" (89mm)
0-4cm verlengstuk voor 3,5" (101mm)
0-4cm verlengstuk voor 4" (114mm)
L=200mm verlengstuk 1-4cm
0 Twist & Lock
5-9cm verlengstuk
5-9cm verlengstuk voor 2,5" (76mm)
5-9cm verlengstuk voor 3" (89mm)
5-9cm verlengstuk voor 3,5" (101mm)
5-9cm verlengstuk voor 4" (114mm)
L=250mm verlengstuk 5-9cm
+ 50 Twist & Lock
10-14cm verlengstuk
10-14cm verlengstuk asymmetrisch
10-14cm verlengstuk voor 2,5" (76mm)
10-14cm verlengstuk voor 3" (89mm)
10-14cm verlengstuk voor 3,5" (101mm)
10-14cm verlengstuk voor 4" (114mm)
L=300mm verlengstuk 10-14cm
+ 100 Twist & Lock
15-19cm verlengstuk
15-19cm verlengstuk voor 2,5" (76mm)
15-19cm verlengstuk voor 3" (89mm)
15-19cm verlengstuk voor 3,5" (101mm)
15-19cm verlengstuk voor 4" (114mm)
L=350mm verlengstuk 15-19cm
+ 150 Twist & Lock
20-24cm verlengstuk
20-24cm verlengstuk voor 2,5" (76mm)
L=400mm verlengstuk 20-24cm
Eindsteun voor buis 2,5" (76 mm)
L=294cm 65x50x6 mm

6

8
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9

Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Zelfsluitende voerhekken algemeen
Verbindingsstrips en bevestigingsonderdelen
Standbuislengte
Oppervlak

1 - 4 cm

5 - 9 cm

10 - 14 cm

15 - 19 cm

20 - 24 cm

5530-1907-016

5530-1907-019

5530-1907-021

5530-1907-025

5530-1907-027

5530-1906-012

asymmetrisch
5530-1907-023
2,5”

5530-1906-004

5530-1906-006

5530-1906-008

5530-1906-010

3”

5530-1906-021

5530-1906-023

5530-1906-025

5530-1906-027

3,5”

5530-1907-039

5530-1907-040

5530-1907-041

5530-1906-042

4”

5530-1907-043

5530-1907-045

5530-1907-047

5530-1907-049

Koppelstrips

5530-7000-021

5530-7000-022

5530-7000-023

5530-7000-024

5530-7000-029
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Voerhek zelfsluitend voor jongvee
Accessoires
Fig.
1
2
2
3
4
5

Artikelnummer
5530-7000-020
5530-7040-030
5530-7020-030
5530-7000-040
5530-1906-013
5530-7000-050

Omschrijving
Bedieningshandgreep
Deurset
Deurset
Steunwiel
Plankstrip
Doorloopbeugel

1

Afmeting
Twist & Lock
Jongvee 0,5 tot 6 maanden
Jongvee 7 tot 22 maanden
Twist & Lock + montage
incl. 1.5" (48mm) band
Twist & Lock + montage

2

5

2

4

3
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Voerhek diagonaal voor jongvee
0 - 3 maanden
Artikelnummer
Omschrijving
Afmeting
Opmerking
Leeftijdscategorie 0 tot 3 maanden, hekhoogte binnenwerks 80 cm, halsbreedte 19 cm
Voerhek diagonaal jongvee
135cm 3x44cm 0-3 mnd. + bouten 1,5" boven/onderbuis
5575-1010-135
5575-1010-250
Voerhek diagonaal jongvee
250cm 7x35cm 0-3 mnd. + bouten 1,5" boven/onderbuis
5575-1010-325
Voerhek diagonaal jongvee
325cm 10x32cm 0-3 mnd. + bouten 1,5" boven/onderbuis
5575-1010-440
Voerhek diagonaal jongvee
440cm 15x29cm 0-3 mnd. + bouten 2" boven/onderbuis
Halsbreedte 19 cm

80 cm

4 - 6 maanden
Artikelnummer
Omschrijving
Afmeting
Opmerking
Leeftijdscategorie 4 tot 6 maanden, hekhoogte binnenwerks 80 cm, halsbreedte 23 cm
5575-1020-135
Voerhek diagonaal jongvee
135cm 2x67cm 4-6 mnd. + bouten 1,5" boven/onderbuis
5575-1020-250
Voerhek diagonaal jongvee
250cm 6x41cm 4-6 mnd. + bouten 1,5" boven/onderbuis
5575-1020-325
Voerhek diagonaal jongvee
325cm 9x36cm 4-6 mnd. + bouten 1,5" boven/onderbuis
5575-1020-440
Voerhek diagonaal jongvee
440cm 13x34cm 4-6 mnd. + bouten 2" boven/onderbuis
Halsbreedte 23 cm

80 cm

7 - 18 maanden
Artikelnummer Omschrijving
Afmeting
Opmerking
Leeftijdscategorie 7 tot 18 maanden, hekhoogte binnenwerks 90 cm, halsbreedte 26 cm
5575-1030-135
Voerhek diagonaal jongvee
135cm 2x67cm 7-18 mnd. + bouten 1,5" boven/onderbuis
5575-1030-250
Voerhek diagonaal jongvee
250cm 5x50cm 7-18 mnd. + bouten 1,5" boven/onderbuis
5575-1030-325
Voerhek diagonaal jongvee
325cm 8x40cm 7-18 mnd. + bouten 1,5" boven/onderbuis
5575-1030-440
Voerhek diagonaal jongvee
440cm 11x40cm 7-18 mnd. + bouten 2" boven/onderbuis
Halsbreedte 26 cm

90 cm
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Young Stock Solutions
Voerhekken jongvee
Zweeds voerhek voor jongvee
6 - 12 maanden
Artikelnummer
5575-1010-250
5530-0451-000
5530-0450-000

Omschrijving
Zelfsluitend Zweeds voerhek voor jongvee
Zelfsluitend Zweeds voerhek voor jongvee
Zelfsluitend Zweeds voerhek voor jongvee

Afmeting
105cm 2x55cm + bouten
237cm 5x47cm + bouten
325cm, 7x46cm + bouten

Artikelnummer
5530-0400-011
5530-0505-000
5530-2060-015

Omschrijving
Bedieningshendel
Deurset Zweeds voerhek
Steunwiel

Afmeting

5530-1906-004

Voerhek-Montageset voor standbuizen

5530-4285-000
5580-4512-081

Wandbeugelset voor voerhek
Express-ankerbout

Accessoires

voor 1.5"(48mm) L=76cm
0-4cm verlengstuk voor 2,5"
(76mm)
M10x 70mm 1-clip th.verzinkt

Zie voor alle andere bevestigingsmiddelen het hoofdstuk “Voerhek zelfsluitend voor jong vee“.
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Young Stock Solutions
Afscheidingen
Het grootbrengen van kalveren en jongvee vereist een
diervriendelijke inrichting en een gemakkelijke toegang voor reiniging en verzorging. Onze afscheidingen
bieden de nodige flexibiliteit en mogelijkheden om een
geschikte stalinrichting te realiseren. Zij worden zeer
robuust en gebruiksvriendelijk uitgevoerd en kunnen
flexibel aan uw behoeften aangepast worden.
• Flexibel: een breed scala van indelingsmogelijkheden
• Robuust: impactbestendig
• In de praktijk op de proef gesteld: bewezen ontwerp
U vindt verdere informatie in het hoofdstuk “Stal- en dierenmanagement“ onder “Afscheidingen“.

Iglo's en kalverboxen
Met het kleine formaat, het ergonomische ontwerp en
de voer- en drinkelementen heeft GEA Farm Technologies zich bij het ontwerp van deze uitrusting op de
eerste ontwikkelingsfase van het dier geconcentreerd.
Onze iglo's en kalverboxen zijn gemakkelijk in het
gebruik, robuust en duurzaam en zijn verkrijgbaar met
een scala van accessoires. Het zijn onmisbare hulpmiddelen bij het succesvolle grootbrengen van melkvee
met een hoge productie.
• Veelzijdig: afgestemd op leeftijd en grootte
• Duurzaam: hoogwaardige materialen
• Optimale zorg voor het dier: biedt goede toegang tot
het kalf
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Stalklimaat
Veranderingen in temperatuur, stress veroorzaakt door licht, wind en neerslag en ruimte- en diergerelateerde
thermische processen binnen de stal zijn slechts enkele van de factoren die het stalklimaat beïnvloeden. Een precieze aansturing en regeling van deze factoren is van essentieel belang voor een optimaal klimaat voor de dieren.
Adequate ventilatie en stabiele temperaturen hebben een directe uitwerking op het welzijn van de veestapel en
daarmee ook op de melkproductie.
De klimaatgerelateerde producten in ons portfolio zorgen voor een hoge productie van de veestapel door op
een gerichte manier stress- en ziektegerelateerde verliezen tegen te gaan. Bovendien beschermt de installatie (of
inbouw achteraf) van klimaatgerelateerde uitrusting de stal zelf, bijvoorbeeld door de opbouw van condens in de
winter te voorkomen.
De volgende pagina's bevatten een kleine selectie van de klimaatgerelateerde basisproducten in ons productenportfolio. Vraag uw GEA Sales Consultant of GEA-dealer naar op maat gemaakte klimaatconcepten voor uw
stallen. Zij zullen een bezoek aan uw bedrijf brengen om uw behoeften te inventariseren en snel een op maat
gemaakte oplossing samen te stellen.
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Stalklimaat
Ventilatiesystemen - overzicht
Gordijnen
• Goede ventilatie voor een betere gezondheid van de
koe
• Prettige werkomstandigheden
• Verlaging van de pathogenen-belasting

Lumitherm
•
•
•
•

Zeer windbestendig en stil, zelfs als het hard waait
Optimale diffusie van licht en ventilatie
Zeer goede isolatie
Bescherming tegen extreme koude

Variabel Ventilatie Systeem (VVS)
•
•
•
•

Volledig gecontroleerde ventilatie
Maximale bescherming tegen het weer
Schept een gezond klimaat in de stal
Leverbaar in een breed scala van ontwerpen en maten

Variabel Ventilatie Systeem Lite (VVL)
•
•
•
•

Voordelige versie
Wordt van boven naar beneden gevouwen
Maximale hoogte: 2 meter
Maximale lengte: 60 meter

Agridoors
•
•
•
•

Flexibele hoogte en breedte
Geschikt voor grote toegangen
Aluminium profielen voor extra stabiliteit
Gemakkelijk in het gebruik

Rollerdoor
• Permanent Rollerdoorsysteem
• Eenvoudig te installeren
• Gemakkelijk in het gebruik
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Stalklimaat
Ventilatiesystemen - overzicht
Rolscherm
• Voordeling rolschermsysteem met veermechanisme
• Voor een instelbare ventilatie van de stal

Maxidoor
• Poortsysteem voor breedtes tot 20 meter
• Kan ook bij sterke wind worden bediend

Circulatieventilator
• Verlaagde rotatiesnelheid
• Kan centraal worden geregeld via een thermostaat
om veilig te stellen dat de staltemperatuur constant
blijft
• Leverbaar in 3 formaten

Licht & Ventilatienok
• UV-bestendige PP-platen
• Golfelementen met lichtopeningen van
170 of 250 cm
• Ontwikkeld volgens het Venturi-principe, ca. 85%
van het licht wordt doorgelaten
• Hagelbestendig, niet gevoelig voor regen

90 | Productcatalogus – Stalinrichting en Mesttechniek – engineering for a better world

Stalklimaat
Gordijnen
Het Cow Curtain is een eenvoudig ventilatiesysteem
voor de zijkant van de stal. Het gordijn hangt langs de
wand. Een rail in het onderste einde houdt het gordijn
strak. De vereiste ruimte voor de wand bedraagt ca.
50% van de netto openingshoogte. Het systeem kan
max. 90 meter lang zijn en 3 meter hoog.

Kabelaandrijving

Opties & bediening

Handmatige bediening
(lier)

Groen

Schakelaar

Transparant
100% dicht
UV-gestabiliseerd

Grijs dicht

100% dicht
UV-gestabiliseerd

Doorzichtig groen
100% dicht
UV-gestabiliseerd

100% dicht
UV-gestabiliseerd
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Stalklimaat
Lumitherm
Het Lumitherm-systeem combineert licht, lucht en ventilatie. Het systeem is heel eenvoudig met zeer weinig
bewegende delen. Maar het is desondanks betrouwbaar en duurzaam. Wanneer het opgeblazen is, zit het
tussen de windvangers en het vogelnet geklemd zodat
de wind niet naar binnen dringt. Geschikt voor lengtes
tot ca. 100 m en een maximale vrije opening van 300
cm.

Schakelaar

Weercomputer

VVS zijventilatiesysteem capaciteit

Elektronische handmatige bediening
VVL (kabelaandrijving)
Handmatige bediening
Cow Curtain

Handbediend met lier of elektronische aandrijving (hold-torun). Vogelnet niet vereist

Lumitherm

Langere openingen
alleen mogelijk met
meerdere systemen

H/m
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

10 m

20 m

25 m

30 m

35 m
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Lengte in meters
40 m
50 m
60 m

70 m

80 m

90 m

100 m

Stalklimaat
Variabel Ventilatie Systeem (VVS)
Dit zij-ventilatiesysteem biedt een maximale inname van
frisse lucht en bescherming tegen extreme weersomstandigheden bij een minimale tocht. Het standaard
ontwerp kan tot max. 3,5 meter hoog zijn en 140 meter
lang. Het kan tot een hoogte van 5 meter reiken (zie
tabel). Bij dit systeem kunnen diverse soorten gordijnen worden gebruikt, op zichzelf of in combinatie. Het
systeem kan indien gewenst gecombineerd worden met
een vogelnet, hoewel dit bij sommige versies verplicht is. Het systeem kan handmatig worden bediend of met een
elektromotor. Als optie kan het systeem ook worden aangestuurd met behulp van een weersensor.

VVS, kabelaandrijving,
wikkelbuis
onderin

Opties & bediening

Handmatige
bediening
(lier)

Handmatige
bediening

Groen

Schakelaar

V10 besturingskast

PE doorzichtig wit
100% dicht UV-gestabiliseerd
Brandveiligheid
Klasse DIN 75200

Groen 75%

100% dicht
UV-gestabiliseerd

Transparant
75% dicht UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2

100% dicht UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
in 3 verschillende kleuren

Groen 87% - 90%
90% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2

groen

wit

zwart
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Stalklimaat
Variabel Ventilatie Systeem (VVS)
VVS, onderoprollend, torque tube,
Wikkelbuis onderin

Onderoprollend

Torque tube
aandrijving

VVS middenoprollend, troque tube

Torque tube
aandrijving

Middenoprollend

Opties & bediening

Schakelaar

V10 schakelkast

Groen

V40 schakelkast

Weerstation

PE lichtdoorlatend wit
100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse
DIN 75200

Groen 75%

100% dicht
UV-gestabiliseerd

Lichtdoorlatend
75% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2

100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
in 3 verschillende kleuren

Groen 87% - 90%
90% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2

94 | Productcatalogus – Stalinrichting en Mesttechniek – engineering for a better world

groen

wit

zwart

Stalklimaat
Variabel Ventilatie Systeem (VVS)
VVS zijventilatiesysteem capaciteit

VVS,
kabelaandrijving,
wikkelbuis
onderin

VVS, koppelaandr.,
wikkelbuis
onderin

VVS, koppelaandr.,
wikkelbuis
onderin

Handbediend met lier
Aanhaalmoment 120 Nm 120 Nm
(ketting optioneel), min.
wandhoogte onder opening Aanhaalmoment 120 Nm 120 Nm
50 cm.
160 Nm
Aanhaalmoment 120 Nm
Handbediend met elektro90 Nm
nische aandrijving (hold-toAanhaalmoment 120 Nm
run). Vogelnet niet vereist;
150 Nm
(semi)elektr. aandrijving
Aanhaalmoment 160 Nm
(V10), vogelnet vereist bij
150 Nm
open toegang van binnenuit,
Aanhaalmoment 160 Nm
min. wandhoogte 50 cm.
250 Nm
Aanhaalmoment 120 Nm
Handbediend met elektro90 Nm
nische aandrijving (hold-toAanhaalmoment 120 Nm
run). Vogelnet niet vereist;
150 Nm
(semi)elektr. aandrijving (V10
Aanhaalmoment 160 Nm
of V40), vogelnet vereist bij
150 Nm
open toegang van binnenuit,
Aanhaalmoment 160 Nm
min. wandhoogte
250 Nm
Aanhaalmoment 120 Nm
Handbediend met elektro90 Nm
nische aandrijving (hold-toAanhaalmoment 120 Nm
run). Vogelnet niet vereist;
150 Nm
(semi)elektr. aandrijving (V10
Aanhaalmoment 160 Nm
of V40), vogelnet vereist bij
150 Nm
open toegang van binnenuit,
Aanhaalmoment 120 Nm
min. wandhoogte
250 Nm
Aanhaalmoment 120 Nm
250 Nm
Handbediend met elektronische

VVS, koppelaandrijving (hold-to-run). Vogelnet
aandr., niet vereist; (semi)elektr. aandrijving
wikkelbuis (V10 of V40), vogelnet vereist bij
open toegang van binnenuit/buitein het
naf, min. wandhoogte 70 cm.
midden

Aanhaalmoment 160 Nm
450 Nm

140 m

130 m

120 m

100 m

110 m

90 m

80 m

70 m

60 m

50 m

45 m

40 m

35 m

30 m

25 m

20 m

10 m

H/m

Lengte in meters

1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3,0
1
3,0
1
3,0
1
3,0
3
3,5
3
3,5
3
3,5
3
3,5
3,5
5
3,5
5
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Stalklimaat
Variabel Ventilatie Systeem Lite (VVL)
Het VVL is een systeem waarbij het gordijn tussen twee
verticale stangen gespannen is. Wanneer het systeem
geopend wordt, wordt het van boven naar beneden
op drie plekken gevouwen. De minimale wandhoogte
bedraagt daarom ca. 40% van de vrije hoogte van de
opening. Het systeem kan max. 70 meter lang zijn en
3 meter hoog. De gordijnondersteuning is gemaakt
van gegalvaniseerde buizen met beschermende plastic
strips.
Kabelaandrijving

Opties & bediening

Handmatige bediening
(lier)

Groen

Schakelaar

Groen 87%-90%
100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse
DIN 75200

Groen 75%

90% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
Transparant

75% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2

100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
In 2 kleuren

groen
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wit

Stalklimaat
Agridoor
Sectionele Rollerdoor, geschikt voor toegangen met veel
verkeer, voergangen en opslagruimtes. Elke sectie kan zo
nodig met verschillende materialen worden uitgevoerd.
Maximale hoogte is 6,10 meter, breedte 6 meter. Het
systeem heeft een veerondersteunde aandrijving voor een
eenvoudige bediening. Leverbaar met een handbediende kettingaandrijving of een elektromotor. Kan worden
uitgerust met een afstandsbediening.
Agridoor
Handmatige
aandrijving
(ketting)

Agridoor
met elektromotor

Opties & bediening

Handmatige aandrijving Besturingskast en drukknop
(ketting)
Groen

Afstandsbediening

Extra schakelaar

Groen 87%-90%
100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse
DIN 75200

Groen 75%

90% dicht
UV gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
Transparant

75% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2

100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
In 2 kleuren

Stockscreen 94%
zwart
94% dicht
UV-gestabiliseerd
5,4 t treksterkte

groen

wit
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Stalklimaat
Rollerdoor
Een duurzaam Rollerdoorsysteem. Gemakkelijk te
installeren en gebruiksvriendelijk. Bestaat uit een enkel
gordijnpaneel. De gordijnen zijn leverbaar in diverse
kleuren en designs. Maximale hoogte is 5,10 meter,
breedte 6 meter en max. 9 meter bij intern gebruik.
Leverbaar met een handbediende kettingaandrijving of
een elektromotor.

Rollerdoor
Handmatige
aandrijving
(ketting)

Rollerdoor
met elektromotor

Opties & bediening

Handmatige bediening
(ketting)

Groen

Schakelaar

Groen 87%-90%
100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse
DIN 75200

Groen 75%

90% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
Transparant

75% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2

100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
In 2 kleuren

groen
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wit

Stalklimaat
Rollerscreen
Een voordelig rolsysteem met een veermechanisme
voor openingen boven deuren, wanden en voerbarrières. De gordijnen en zeildoeken zijn leverbaar in een
reeks van kleuren en designs. Maximale hoogte is 4,10
meter, breedte 6 meter. Voor verstelbare ventilatie.

Maxidoor
De Maxidoor is een groot poortsysteem voor breedtes tot 20 meter (hoogte 10 meter). De poort worden
van onder naar boven gevouwen en is ook bij sterke
wind veilig bruikbaar. De gordijnen en zeildoeken zijn
leverbaar in een reeks van kleuren en designs en met
handmatige of gemotoriseerde aandrijvingen.

Gordijnopties
Groen

Groen 87%-90%
100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse
DIN 75200

Groen 75%

90% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
Transparant

75% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2

100% dicht
UV-gestabiliseerd
Brandveiligheidsklasse B1/B2
In 2 kleuren

groen

wit
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Stalklimaat

Circulatieventilatoren
Circulatieventilatoren zijn een zeer efficiënte oplossing
die het welzijn van de koeien verhogen en de voerinname in de warme zomermaanden op het juiste niveau
houden. Afhankelijk van het ontwerp zijn diverse regelopties leverbaar. De standaard circulatieventilatoren
worden gewoonlijk met tussenafstanden van 15-18 m
opgehangen. Er dient minimaal 250 cm ruimte onder
de ventilatoren te zijn. Wij kunnen u adviseren over het
beste systeem voor uw bedrijf.

Circulatieventilatoren
Artikelnummer
5570-2211-001
5570-2209-001
5570-2208-001

Opmerkingen

Product
Ventilator 3 X 400 V 50 Hz
Ventilator 3 X 400 V 50 Hz
Ventilator 3 X 400 V 50 Hz

Grootte / afmetingen
1,1 Kw 3,2A 61,300M3/h 140x140 cm
0,55Kw 1,9A 24,700M3/h 107x107 cm
0,55Kw 1,9A 18,500M3/h 92x92 cm

Licht- en ventilatiesystemen
Het speciale dakventilatiesysteem is ontworpen om
warme, vuile en vochtige lucht af te voeren. Dit systeem
heeft zich in de praktijk bewezen op melkveebedrijven.
Het systeem is gebaseerd op natuurlijke ventilatie waarbij het Venturi-principe wordt gebruikt. De luchtstroom
wordt versneld, naarmate deze onder het nauwer wordende dak opstijgt. Hierdoor ontstaat een zuigeffect.
De dakelementen zijn verkrijgbaar in diverse breedte en
zijn geschikt voor de golfplaatprofielen 5 en 7.
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Dierenwelzijn
Hygiëne en comfort zijn van cruciaal belang voor het dierenwelzijn in melkveebedrijven. Borstels en voetenbaden
zijn vooral van groot belang voor de verzorging, omdat zij gevoelige delen van het lichaam kunnen bereiken en
bovendien als 'stressverlichters' kunnen werken. Deze automatisch werkende borstels in onze productenlijn zijn
ontworpen om niet alleen zeer robuust en duurzaam te zijn, maar ook prettig voor de dieren die er gebruik van
maken. Zij zorgen voor een goede bloedcirculatie in de weefsellagen, verbeteren de afgifte van warmte via de rug
en bieden het dier stressvrije verzorging.
Met de navolgende producten wil GEA Farm Technologies u inzage geven in het comfortportfolio dat nog veel
meer producten omvat. U kunt meer te weten komen over de rest van de productenlijn bij de specialisten van uw
regionale GEA-centrum.
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Dierenwelzijn
Koeborstels

E-brush
De E-brush is een vaste pendelborstel die druk kan uitoefenen voor
een beter wrijfeffect. Hij zal niet gemakkelijk van de rug van de koe
vallen. Dat zorgt ervoor dat de rug van de koe gereinigd wordt, de
plek die gewoonlijk het meest gevoelig voor vuil is. De E-borstel heeft
Ø400 mm en Ø500 mm nylonborstels om het wrijfeffect te verhogen
en moeilijk te bereiken gedeelten zoals de staartaanzet te bereiken.

M-brush
De M-brush is ideel voor moeilijk te bereiken plekken zoals kop,
rug en staartaanzet. Iedere keer als de borstel gestart wordt, wordt
de draairichting omgekeerd, waardoor de borstel langer goed
blijft. De borstelvorm, met lange en korte borstels, geeft een beter
borsteleffect voor iedere koe. Een schoner vel isoleert beter en geeft
een betere doorluchting en warmte af.

CowCleaner Swing
De borstel van de CowCleaner Swing draait in alle richtingen en
onder vrijwel elke hoek, zodat elk deel van het lichaam (kop, romp)
bereikt kan worden. De vorm van de borstels zorgt ervoor dat een
groter oppervlak van de koe geborsteld wordt.

CowCleaner Duo
De CowCleaner Duo van GEA behandelt het hele lichaam van de koe
die druk kan uitoefenen voor een beter wrijfeffect. De vorm van de
twee borstels zorgt ervoor dat een groter oppervlak van de koe geborsteld wordt. De CowCleaner Duo is ontworpen voor een optimale
reiniging van de koe. Schonere koeien verbeteren de gezondheid,
het comfort en het welzijn van de koe. Deze verbeteringen leiden
tot een hogere melkproductie. Het dubbele borstelsysteem begint
te draaien bij contact en is in staat om de rug, flanken en borst te
reinigen.

Koecomfort
Reinigingsen borstelintensiteit
Rug van de koe
Kop van de koe
Staartinplant van de koe
Flanken van de koe
Reinigingsdruk

E-brush

M-borstel

++
+
++
++

+
++
+
+
++
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CowCleaner
Swing
+
+
+
++
+

CowCleaner
Duo
++
++
++
++
++

Koerouting en selectie
Selectie en routing
Fokstieren en vleesvee
Toebehoren voor stierenboxen
Art.-Nummer

Opmerking

Produkt

Grootte/afmetingen

5550-4530-000

Kopvangelement Stier Incl. Bed.

L X H = 120 X 117 cm

5550-4520-001

Deur stierenbox

L = 100 cm H = 140 cm

5550-4515-000

Standbuis instort

80 mm x 199 cm

5550-4510-041 Incl. Vastzetstroken

Zijhek voor stierenbox

100 cm

5550-4510-049 Incl. Vastzetstroken

Zijhek voor stierenbox

200 cm

5550-4510-000 Incl. Vastzetstroken

Zijhek voor stierenbox

300 cm

5550-4510-073 Incl. Vastzetstroken

Zijhek voor stierenbox

400 cm

Opmerking! Andere lengtes beschikbaar op aanvraag
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Koerouting en selectie
Selectie en routing
Fokstieren en vleesvee

Afscheidingshekken vleeskoeien
Art.-Nummer

Bemerkung Produkt

Grootte/afmetingen

5550-4605-001

Staander voor voerbuis 180cm voor 2,5" pijp

5550-4610-000

Staander voor voerbuis 180cm voor 2,5" pijp

5550-4610-001

Wandstaander voor nekbuizen

2,5" (76 mm)

5510-6075-110

Buis verzinkt

2.5" (76 x 3.3 mm) L = 600cm

5550-4609-000

Staander voor voerbuis 180cm voor 3" pijp

200 cm

5550-4609-001

Wandstaander voor nekbuizen

3" (89 mm)

5510-6075-112

Buis verzinkt

3" (89 x 3.3 mm) L = 600cm

Toebehoren afscheidingshekken vleeskoeien
Art.-Nummer

Bemerkung

Produkt

Grootte/afmetingen

5550-4610-004

Staander voor voerbuis + ophangstrippen 295/120

5550-4610-006

Afscheidingshek vert.spijlen 295/120 + Tbs

5550-4610-008

Afscheidingshek verticale spijlen 325/120

5550-4610-010

Afscheidingshek verticale spijlen 325cm

5550-4610-012

Afscheidingshek verticale spijlen 355/120

5550-4610-014

Afscheidingshek verticale spijlen 355/120 + Tbs

5550-4287-019

Sluitdeel

2-2.5" (60-76 mm)

5550-4287-009

Draaipuntset

excl. Montage-Mat.

5550-4287-003

Set sluitdelen met bouten
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Mesttechniek
Het spreekt voor zich dat een voorbeeldige stalhygiëne van het grootste belang is voor de gezondheid van de
veestapel en daarom als basisvoorwaarde voor een probleemloze melkproductie geldt. Hoefaandoeningen en
mastitis kunnen worden vermeden en het algehele infectierisico wordt verlaagd. Hygiënemaatregelen zijn echter
in hoge mate afhankelijk van de wijze van dierhouding en de in de gebouwen geïnstalleerde voorzieningen en
inrichtingen.
Als experts met tientallen jaren ervaring in de verwerking van mest, is GEA Farm Technologies in staat om u een
productenportfolio van topkwaliteit aan te bieden. Met ons enorme productenscala kunnen wij aan al uw behoeften voldoen. Het maakt niet uit of u op zoek bent naar inrichting voor een met hekken ingedeelde of een open stal
en of u roostervloeren of dichte vloeren hebt: wij vinden altijd het juiste systeem voor u. Ons scala dekt alles van
mestschuiven met hydraulische, ketting- en kabelaandrijving tot mestrobots. Bij ons vindt u altijd de juiste oplossing
die perfect aan uw behoeften voldoet.
Omdat specificaties voor mestschuiven afhankelijk zijn van de lay-out van de stal en de klantspecifieke eisen, is deze
catalogus gericht op complete systemen. Dat is de reden waarom u zeer weinig artikelnummers zult aantreffen in
het navolgende hoofdstuk “Mesttechniek”. Wij ontwerpen met alle plezier een compleet systeem voor uw stallen.
Neem contact op met een GEA-vestiging in uw regio om uw behoeften te bespreken.
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Mesttechniek
Mestschuif systemen loopstallen - overzicht
SRone mestrobot
• Mobiel gebruik: robots zijn niet bevestigd aan
kettingen en kabels
• Efficiënte resultaten: schraapt 18 uur per dag, laden
binnen 6 uur

Mestschuifsysteem met kabel- of
touwaandrijving
• De grotere oplossing: voor slaglengtes tot 198 m
• Maximale flexibiliteit: verschillende aandrijvingen
verkrijgbaar afhankelijk van de omstandigheden

Mestschuifsysteem met
kettingaandrijving
• Grotere systeemlengtes: voor slaglengtes tot 100 m
• Zeer rendabel: gebruikersvriendelijke, programmeerbare besturingsunit

Mestschuifsysteem met hydraulische
aandrijving
• Maximale flexibiliteit: systeem voor meerdere gangen
en gelijke of ongelijke ganglengtes
• Voor mestganglengtes tot 60 mtr. lang

Mestschuif uitvoeringen
• Schuiven met of zonder geleiding in de vloer
• V-vormige en combi-mestschuiven
• Solide, zware uitvoering
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Mesttechniek
Mestschuifsystemen loopstallen - overzicht
Dwarsgoot - kabel- of touwsysteem
• De grotere oplossingen: voor dwarskanalen tot
183 m lengte
• Onderhoudsarm: zware constructie

Dwarsgoot - kettingsysteem
• Grote capaciteit: voor dwarsgoten met lengtes tot
102 m
• Lange levensduur: de solide kwaliteit van onze
productenlijn
• Kan worden gecombineerd met een opvoergoot.
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Mesttechniek
Mestschuifsystemen voor vrijloopstallen
SRone mestrobot
Deze wendbare mestrobot voor roostervloeren levert
hoge prestaties. Met 500 kg staat hij stevig op de vloer
en biedt hij een schuifcapaciteit van 100 kg. Daarmee
kan hij een oppervlakte tot 8.600 m² per dag aan bij
een maximum snelheid van 5 m per minuut. Hij kan
dagelijks tot max. 18 uur in bedrijf zijn. Zijn accu's zijn
volledig opgeladen binnen 6 uur. Daarmee kan de
SRone vrijwel rond de klok worden ingezet.
Bovendien reinigt hij zeer effectief.

Uw voordelen:
• Mobiel gebruik: robots zijn niet bevestigd aan kettingen
en kabels
• Allround specialist: de complete, probleemloze
oplossing voor roostervloeren
• Extreme wendbaarheid: maakt een complete 180
graden bocht binnen 2 m
• Zwaargewicht: 500 kg totaalgewicht voor een
uitstekende vloeradhesie
• Hoge schuifprestaties: 100 kg schuifcapaciteit met een werkbreedte van 1,40 - 2 m
• Intelligente technologie: herkent obstakels en volgt zijn route
• Efficiënte resultaten: 18 uur schrapen per dag, 6 uur laden
SRone mestrobot met sensor voor besturing met magneten
Artikelnummer

Product

Afmetingen

5560-0000-084

Mestrobot SRone sensoruitvoering

140 cm

5560-0000-085

Mestrobot SRone sensoruitvoering

170 cm

5560-0000-086

Mestrobot SRone sensoruitvoering

200 cm

Mestrobot SRone sensoruitvoering
Artikelnummer

Product

Afmetingen

7100-6100-000

Mestrobot SRone

140 cm

7100-6100-010

Mestrobot SRone

170 cm

7100-6100-020

Mestrobot SRone

200 cm
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Stalhygiëne
Mestsystemen in de stal
Mestverwijderingssystemen met kabelaandrijving
GEA biedt een reeks met kabelaandrijvingen werkende mestverwijderingssystemen voor mestgangen tot 198 m aan. Deze systemen
onderscheiden zich door hun onderhoudsvriendelijkheid, hun lange
levensduur en hun efficiëntie. U heeft een aantal keuzemogelijkheden
bij de keuze van de mestschuif: van geleide en over de vloer lopende schuiven en een groot aantal andere ontwerpen voor rmilieu- en
roostervloeren en V-vormige en combi-schuiven voor dichte vloeren.
Mestschuiven met vouwarmen en een breed scala van schuifkleppen:
er is voor elke boerderij altijd een oplossing te vinden. Alle varianten
bieden uitstekende reinigingsprestaties en een zeer goed contact met
de vloer door hun zware, solide constructie.

Kabelaandrijving
De nieuwe kabelaandrijving van de SW-lijn maakt het dagelijkse werk
eenvoudiger, laat zich op diverse verschillende locaties installeren,
vereist minimaal onderhoud en doet op een effectieve manier haar
werk. Het unieke ontwerp stelt de aandrijving in staat om zijwaarts
te bewegen naarmate de kabel op de trommel wordt gewikkeld.
Tijdens het wikkelen ontstaat op die manier geen excessieve spanning
of frictie, hetgeen anders zou resulteren in voortijdige slijtage van de
onderdelen en de kabel.
• De aandrijfeenheid kan zijdelings bewegen. De kabel wordt zonder
geleidingsoog op de trommel gewikkeld, daarom minder slijtage
van de kabel
• De hoekwielen kunnen op korte afstand van de aandrijving
gemonteerd worden.
• Robuuste constructie, alle onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk
• Extreem lichte beschermende afdekkappen
• Veilig bedrijf
• Vereenvoudigde kabelbevestiging
• Open, verhoogde onderkant van de aandrijfeenheid
• Eenvoudige installatie met voorgemonteerde aandrijfstation
• Lage kosten door laag aandrijfvermogen
• Betrouwbare aandrijftechnologie voor maximale efficiëntie
• Slaglengte tot 198 meter.

SW-300HD

SW-450HD

SW-300

SW-450

SW-650HD

Besturingssysteem IVRpro
• Gemakkelijk programmeerbaar
• Herkent obstakels om de koeien veilig te houden

IVRpro Max@ccess besturingskast
De besturingskast IVRpro kan uitgebreid worden met een gebruiksvriendelijke interface die verbinding kan maken met smartphones en
tablets.
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Stalhygiëne
Mestsystemen in de stal
Duo Compact kabelaandrijving
De Duo Compact is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen. Met zijn 0,25 kW elektromotor is de Duo
Compact I bijzonder geschikt voor gebruik in stallen met een cycluslengte van max. 130 m. Dit geldt voor roostervloeren en dichte vloeren. Wanneer u kiest voor een Duo Compact I, ontvangt u twee aandrijfunits per aandrijfsysteem. Een van de aandrijfunits trekt de schuif een kant op, terwijl de andere de kabel laat vieren. De Duo
Compact II is de grote broer van de Duo Compact I. De Duo Compact II heeft twee systemen, elk met verschillende
capaciteiten:
• Een systeem met een 0,37 kW elektromotor die een cycluslengte van 140 m kan afdekken
• Een systeem met een 0,55 kW elektromotor die een cycluslengte van 200 m kan afdekken
De bovenstaande waarden hebben betrekking op een systeem met twee schuiven op een dichte vloer.
Toevoeging van extra schuiven reduceert de cycluslengte. Net als bij de Duo Compact I ontvangt u twee aandrijfunits per systeem.

Duo Compact I aandrijving
• Eenvoudige installatie met voorgemonteerde aandrijving
• Lage kosten door laag aandrijfvermogen
• Behuizing voor een veilig bedrijf
• Betrouwbare aandrijftechnologie voor maximale
efficiëntie
• Slaglengte tot 65 m

Duo Compact II aandrijving
• Eenvoudige installatie met voorgemonteerde aandrijving
• Lage kosten door laag aandrijfvermogen
• Behuizing voor een veilig bedrijf
• Betrouwbare aandrijftechnologie voor maximale
efficiëntie
• Slaglengte tot 100 m

Besturingssysteem
• Gemakkelijk programmeerbaar
• Herkent obstakels om de koeien veilig te houden
• Optie: automatische eindstop door eindschakelaar
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Stalhygiëne
Mestsystemen in de stal
Polytouwaandrijving
De aandrijving voor het polytouw is makkelijk installeerbaar op de vloer en het systeem vereist slechts
een kleine opstellingsruimte. De RVS-bekleding zorgt
ervoor dat het systeem vele jaren blijft werken zoals
de bedoeling is. De polytouwaandrijving is bijzonder
geschikt voor situaties waar drie mestgangen aanwezig zijn. De belangrijkste voordelen van de polytouw
aandrijving zijn:
• De lange levensduur van het polytouw (18 mm polyester-compound met een breeksterkte van 5.500 kg)
en de diverse opties voor reparaties en de reductie
van de lengte.
• Zeer diervriendelijk.
• Zelfregelend. Vereist geen naspannen, daardoor
minder tijd benodigd voor het onderhoud.
• De aandrijving heeft een vermogen van 0,37 kW.
• Per systeem ontvangt u twee aandrijvingen.

Aandrijving
• Eenvoudige installatie met voorgemonteerde
aandrijving
• Lage kosten door laag aandrijfvermogen
• Behuizing voor een veilig bedrijf
• Betrouwbare aandrijftechnologie voor maximale
efficiëntie

Besturingssysteem
• Gemakkelijk programmeerbaar
• Herkent obstakels om de koeien veilig te houden
• Optie: Automatische eindstop door eindschakelaar
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Stalhygiëne
Mestsystemen voor vrijloopstallen
Hydraulische mestschuifsysteem
Hydraulische mestschuifsystemen zijn het meest geschikt
voor mestgangen van verschillende lengtes. Het systeem
kan worden gebruikt in gangen met rubberen oppervlakken of op betonnen vloeren. Hydraulische mestafvoersystemen van GEA Farm Technologies zijn van een degelijke
constructie en reinigen vloeren op zeer effectieve wijze.

Mestschuifsysteem met kettingaandrijving
Onze mestsystemen met kettingaandrijving zijn ontworpen
voor gangen tot 100 m lengte en worden gekarakteriseerd
door hun robuuste ontwerp en uitstekende reinigingsprestaties bij 24-uurs bedrijf. De gebruikersvriendelijke
aandrijving beschikt over een uniek kettingwiel, een
speciaal ontworpen ketting, een onderhoudsvrije kettingspanner en een verstelbare overbelastingsbeveiliging.
Onze mestsystemen met kettingaandrijving zijn zeer zwaar
uitgevoerd voor een effectieve reiniging en worden goed
geaccepteerd door de koeien.

Kettingaandrijving 22 mm
• Betrouwbare aandrijftechnologie voor maximale
efficiëntie in grote bedrijven
• Onderhoudsvrije kettingspanner
• Instelbare overbelastingsbeveiliging
• Bedieningsvriendelijk ontwerp
• Specifiek bestemd voor continubedrijf met een uniek
kettingwiel en kettingdesign

Besturingssysteem
• Gemakkelijk programmeerbaar
• Herkent obstakels om de koeien veilig te houden

XScrape kettingaandrijving 13 mm
• Betrouwbare, compacte aandrijftechnologie voor
maximale efficiëntie
• Automatische of handmatige kettingspanner
• Instelbare overbelastingsbeveiliging
• Bedieningsvriendelijk ontwerp
• Maximale kettinglengte 250 m. Met een ketting-kabel
combinatie zijn lengtes tot 400 m mogelijk
• Lage vermogensbehoefte

Besturingssysteem BLC
• Gemakkelijk programmeerbaar
• Herkent obstakels om de koeien veilig te houden
• Vorstbeveiliging
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Stalhygiëne
Mestsystemen in de stal
Op bestelling gemaakte combischuif
• Gelast frame, afmetingen op maat van de vloer
• Standaard 16-graden hoek, concentreert de mest meer
in het midden van de mestschuif
• Zwaar schuifgewicht voor een goede vloerreiniging
• Loopt gelijkmatig en reinigt vloeren zeer effectief
• Standaard inklapbaar
• Leverbaar voor gangbreedte 160-550 cm
• Optioneel met PU-strip of stalen strip

Modulaire combischuif
• Voor betonnen en geprofileerde vloeren
• Geleidingssysteem, kan op of in de vloer worden
geïnstalleerd
• Reinigt de vloeren snel en effectief
• Recht of 15 graden verstelbaar
• Leverbaar voor gangbreedte van 170 - 500 cm
• Standaard inklapbaar.
• Optioneel met PU-strip of stalen strip
• Ook leverbaar in tweerichtingenversie
(werkt in twee richtingen)

Modulaire vouwschuif
•
•
•
•

Voor betonnen en geprofileerde vloeren
Geleidingssysteem in de vloer
Kan worden gebruikt bij langer stro
De vorm van de mestschuif geleidt de mest naar het
midden
• Leverbaar voor gangbreedtes van 160 - 500 cm
• Optie: tweerichtingenversie

Modulaire supercleanschuif
• Diervriendelijke roostermestschuif
• De PU-strips zorgen voor een effectieve reiniging van
de roosters
• Verstelbare rubberen eindschuiven reinigen de achterzijde van de ligbox
• Verstelbare rubberen eindschuiven reinigen de achterzijde van de ligbox
• Leverbaar voor gangbreedtes van 170 - 450 cm
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Stalhygiëne
Mestsystemen in de stal
Voor beperking van de ammoniak-esmissie in de stal zijn ververschillende typen (prefab-)betonvloeren. Elk
type vloer heeft zijn specifieke kenmerken en uitvoering. Voor de verschillende typen vloeren levert GEA speciaal ontwikkelde schuiven. De schuiven zijn modulair opgebouwd, net als de combischuiven voor dichte vloeren en supercleanschuiven voor roostervloeren. Hierdoor zijn de schuiven geschikt voor ketting-, kabel- en
touwaandrijving.

Supercleanschuif
Voor geprofileerde dichte vloer, met elke meter een
spleet naar de mestkelder.

Sleufvloerschuif
De sleufvloerschuif is geschikt voor betonvloeren met
sleuven in de lengterichting, met of zonder gaatjes voor
gierafvoer naar de mestkelder.

Combischuif
De combischuif is geschikt voor betonvloeren met
profiel en afschot naar het midden.

Middenstuk
Dit middenstuk is geschikt voor schuiven op een
betonvloer met versnelde gierafvoer. Het middenstuk is
voorzien van een extra klep om de buis voor de gierafvoer schoon te houden.
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Stalhygiëne
Dwarskanaalsystemen en aanbindstallen
Dwarskanaal-schuif systeem met kabel/touwaandrijving
Dit schuifsysteem is geschikt voor systemen waar dikke mest in een dwarskanaal geschoven moet worden, richting
een tussenopslag.
• Gescheiden mest in de stal
• Mest met zand

Voorbeeld met touwaandrijving

Dwarskanaal-schuif voor kabel/touwaandrijving
• Schuif klapt automatisch op bij teruggaande slag
• Afmetingen kanaal: 92 cm breed en 100 cm diep

Dwarskanaal - kettingsysteem
Voor dit type installatie kan de maximale dwarskanaallengte 100 meter zijn. De maximale kanaalbreedte is 50
cm. De aandrijving bevindt zich aan het einde van het
kanaal en trekt de ketting met meenemers naar zich
toe. De afstort van de mest kan in een put zijn of met
een opvoergoot op een hoop gestort worden.

Aanbindstal - Kettingsysteem met
opvoergoot
• Solide constructie: gemaakt van 100% staal
• Verschillende lengtes: van 3 tot 23 meter in stappen
van 1,5 meter
• Conservering: primer laag met epoxyhars en
afwerking met een urethaan verf
• Diverse modellen: vast, zwenkbaar in ophangsysteem
met kabels
• Oplossingen op maat: breed scala van aandrijfunits,
kettingwielen, kettingen, hoekwielen enz. verkrijgbaar
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Stalhygiëne
Spoelsystemen
Power Flume / dwarskanaal
Een spoelsysteem voor de dwarskanalen dat kan worden gecombineerd met een bijpassend mestverwijderingssysteem in de stal. Dit verlaagt de werkbelasting significant en verhoogt de efficiëntie tot het maximum met
uitstekende reinigings- en transportprestaties. GEA Farm Technologies biedt het Power Flume-systeem voor
dwarskanalen aan als onderdeel van zijn productenlijn. De grote capaciteit van de pomp, opbrengst van 6.000
liter water per minuut, zorgt voor een zeer krachtige volumestroom. Het volautomatische Power Flume-systeem is
gemakkelijk in het gebruik, onderhoudsvriendelijk, zeer compact en biedt een lange levensduur.

• Gesloten systeem bij combinatie met een mestverwijderingssysteem in de stal
• Gemakkelijk in het gebruik
• Grote reinigingscapaciteit
• Effectief en onderhoudsarm
• Zeer geschikt voor zandligboxen

Afstortgoot voor de mest
• Maten moeten passen bij capaciteit van de pomp
• Klein afschot naar de opvangput

Pomp voor Power Flume systeem
• Electrische uitvoeringen 11 t/m 22 kW
• Opvoerhoogte tot 24mwk (2,4 bar) afhankelijk van
pomptype en consistentie van de mest.
• Voor putdieptes van 1,5 tot 6 meter
• Zeer sluitvaste asafdichting, oliegesmeerd
• Gietstalen waaier met opgelaste slijtkanten
• Persaansluiting als optie eventueel in de kelder voor
vorstvrije opstelling
• Stijgbuis uitgevoerd in roestvrijstaal
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Stalhygiëne
Spoelsystemen

Spoelen van de wachtruimte
Afhankelijk van de functies en de lay-out speelt de
wachtruimte een belangrijke rol in de veestapelhygiëne
en de melkproductie in algemene zin. Een spoelsysteem
in deze omgeving reinigt de vloeren effectief en zorgt
ervoor dat de hygiënische omstandigheden in de
ruimtes optimaal blijven, b.v. in zones zoals het retourlooppad. Het systeem spoelt de ruimte snel en efficiënt
met vers of gerecycled water en is effectiever dan een
mestschuif. Het spoelsysteem voor de wachtruimte van
GEA Farm Technologies kan op modulaire basis worden
uitgebreid en kan op maat gemaakt worden voor de
lay-out van elke stal.
•
•
•
•
•

Schonere wachtruimte door regelmatige reiniging
Sneller en schoner dan een mestschuif
Kan meerdere zones spoelen, zoals de retourpaden
Gebruikt gerecycled of vers water
Gemakkelijk in het gebruik

Flush pomp
•
•
•
•
•

Electrische aandrijving met V-snaar overbrenging
Capaciteit van max. 11.000 l/min
Opvoerpijp van 8" - 200 mm
Opvoerhoogte van max. 10 m
Benodigd vermogen per flush klep > 7,5 kW

Flush klep
De flush klep wordt bediend door een pneumatisch
bestuurde ballon en zit verzonken in de betonvloer.
• Onderaansluiting voor vorstvrije werking
• Werkbreedt tot 5,5 m
• Benodigd ca. 7000 l/min
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Pompen en mixers
GEA Farm Technologies is de toonaangevende producent in het mestverwerkingssegment en kan u daardoor een
ongeëvenaard scala van producten aanbieden die allemaal worden gekenmerkt door hun hoge kwaliteit en een
robuuste constructie voor professioneel gebruik. Onze productenlijn biedt bijzonder ruime keuzemogelijkheden.
Pompen en mixers spelen een belangrijke rol in de verdere verwerking van de verzamelde mest. De meest geschikte
machine voor uw bedrijf hangt af van de consistentie van de goed gemixte mest.
Het portfolio van GEA Farm Technologies omvat de
volgende pompsystemen en mixers:
• Zuigerpompen
• Elektrische pompen
• Tractor-aangedreven (PTO) pompen
• Tractor-aangedreven (PTO) mixers
• Elektrische mixers
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Pompen en mixers
Zuigerpompen
Electromix pomp
Deze high performance pomp maakt deel uit van een
compleet systeem en omvat ook een bijpassende mixer
uit onze productenlijn. De Electromix-pomp is ontworpen voor dikvloeibare koeienmest en lange verpompafstanden tot 1000 m. Bij een opbrengst van 40m³/
uur vereist de motor van de hydraulische aandrijving
slechts 4 of 5,5 kW vermogen, wat de pomp relatief
energiezuinig en daarmee rendabel maakt. De zuigers
en pompbehuizing zijn gemaakt van roestvrij staal om
de slijtage te beperken. Bovendien biedt dit aanzienlijke
voordelen bij het onderhoud, de duurzaamheid en de
robuustheid.

• High-performance pomp voor dikvloeibare mest
• Voor pompafstanden tot 1 km
• Economisch dankzij een efficiënte motorlast van 4 of
5,5 kW
• Kan worden gecombineerd met de Electromix-mixer
tot een compleet systeem
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Pompen en mixers
Verdringer- en dompelpompen
DK verdringerpompen
Deze effectieve, robuuste pomp kan worden
aangedreven door een aftakas (PTO) of een
elektromotor en kan daarom voor diverse toepassingen
worden gebruikt. De uitgangsdruk varieert van 4 - 10
bar, waardoor de pomp mest met een vastestoffenaandeel tot 30% kan verpompen. Afhankelijk van de
consistentie varieert de volumestroom tussen 450 en
6.000 l/min. De DK-verdringerpomp is ontworpen als
zeer robuuste, duurzame en gemakkelijk te gebruiken
pomp.
• Capaciteit van 450 tot 6.000 l /min
• Aandrijving via PTO of elektromotor

AT-dompelpomp
Pompen die worden gebruikt in verzamelbassins
en mestkanalen moeten gemakkelijk in het gebruik
zijn, een goed dooracht ontwerp hebben en binnen
beschermingsklasse IP68 een hoge mate van efficiëntie bieden. De AT-dompelpomp voldoet aan deze
eisen. De geïntegreerde hakselinrichting elimineert
bestanddelen die de leiding zouden kunnen verstoppen. De AT-dompelpomp onderschiedt zich van haar
concurrentie door het geringe ruimtebeslag en het
eenvoudige installatieproces. Dat is de reden waarom
er duizenden exemplaren geiïnstalleerd zijn in de hele
landbouwsector.
De elektrische dompelpomp is ontworpen voor gebruik in landbouwbedrijven. Zij is uitsluitend bestemd
voor het verpompen van water, gier en mengmest met
een beperkte viscositeit en een beperkte hoeveelheid
vezelig materiaal.
•
•
•
•
•

Effectief
Robuust
Onderhoudsarm
Capaciteit 2300 tot 6700 l/min
Vermogen 3 - 22 kW
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Pompen en mixers
Verticale pompen
Verticale pomp
De verticale V-pomp is enorm krachtig met een opbrengst van 12.000 l/min, zelfs wanneer zeer dikke
mest gemixt en verpompt wordt. Het robuuste, op
een frame gemonteerde ontwerp houdt in dat de
pomp bestand is tegen de hoge belastingen van het
dagelijkse gebruik. De verticale V-pomp is extreem
robuust en zeer betrouwbaar en is een goede keus voor
toepassingen die een grotere opbrengst vereisen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tot 12.000 l /min
Mixt en pompt extreem dikvloeibare mest
Met electromotor of voor PTO- en combiaandrijving
Voor putdieptes van 1,5 - 6,0 meter
Opvoerhoogte tot 47 meter
Onderuitgang mogelijk voor vorstvrije aansluiting
Bij grotere putdieptes extra spuitkop mogelijk
Voorzien van schroefwaaier met hakselinrichting

PTO aandrijving
• Capaciteit tot 12.000 l/min
• Maximale opvoerhoogte 47 meter
• Benodigd vermogen: 24 - 75 kW

Electromotor aandrijving
• Capaciteit tot 6.000 l/min
• Maximale opvoerhoogte 24 meter
• Benodigd vermogen: 11 - 22 kW
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Pompen en mixers
Tractor-aangedreven (PTO)

Super pomp
De 6" of 8" Super pomp heeft een grote capaciteit en
kan daardoor, afhankelijk van de consistentie van de
mest, ca. 11.000 l/min verwerken. De pomp heeft een
onderaanvoer met een grote opening voor een goede
toestroom van de mest. De pomp is standaard voorzien
van een spuitkop voor het mixen van de mest.
•
•
•
•
•

Geschikt voor putdieptes 200 - 600 cm
PTO aandrijving: 50 - 165 kW
Opvoerhoogte maximaal 23 meter
Stationaire of verplaatsbare uitvoeringen mogelijk
Optie: hydraulische bediening van spuitkop

6" Agi-Pompe®
De 6" Agi Pompe® mengt tot 80.000 l/min en verpompt met een capaciteit tot 11.000 l/min en bereikt
daarmee een extreem hoge efficiëntie en uitstekende
homogenisatieresultaten. Snel, simultaan pompen en
mixen stelt u in staat om snel en effectief ter plekke te
werken. Deze pomp biedt verder ook alle voordelen
van onze productenlijn, zoals een robuuste constructie
en een lange levensduur.
• Mix-capaciteit tot 80.000 l /min
• Simultaan verpompen en mixen
• Centraal smeersysteem maakt het mogelijk het
onderhoud van bovenaf te verrichten
• Geschikt voor putdieptes van 240 - 600 cm
• Electromotor aandrijving: 11 - 30 kW
• PTO aandrijving: 50 - 100 kW
• Opvoerhoogte maximaal 24 meter
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Pompen en mixers
Elektrische mixers
Tractormixers
• Voor het effectieve mixen in mestkanalen
• Kan worden gebruikt in een systeem met de
Electromix-pump voor de homogenisatie en de afvoer
van dikvloeibare en vloeibare mest
• Kan worden gebruikt als op zichzelf staand product
in stalmestkanalen

Combi-mixer
• Voor het effectieve mixen in mestkanalen
• Kan worden gebruikt in een systeem met de Electromix-pump voor de homogenisatie en de afvoer van
dikvloeibare en vloeibare mest
• Kan worden gebruikt als op zichzelf staand product
in stalmestkanalen

Dompelroerders
• Voor het effectieve mixen in mestkanalen
• Kan worden gebruikt in een systeem met de Electromix-pump voor de homogenisatie en de afvoer van
dikvloeibare en vloeibare mest
• Kan worden gebruikt als op zichzelf staand product
in stalmestkanalen

Silodompelroerders
• Voor het effectieve mixen van mestsilo's of putten
• Kan worden gebruikt in een systeem met de Electromix-pump voor de homogenisatie en de afvoer van
dikvloeibare en vloeibare mest
• Kan worden gebruikt als op zichzelf staand product
• Met olie gevulde transmissiekast t.b.v. de veiligheid
en levensduur

GEA | 123

Mestscheiding
Energiezuinigheid, actief recyclingmanagement en milieuvriendelijkheid zijn allemaal uitdagingen van deze tijd,
waar ook de agrarische sector en vooral ook melkveebedrijven mee te maken hebben. In deze context is de separatie van vloeistof en vaste bestanddelen van de mest van speciaal belang. Separatie maakt het mogelijk om de
vloeistof te hergebruiken. Dat levert een waterbesparing op die niet alleen een financieel voordeel oplevert, maar
ook het milieu ontziet. De afgescheiden vaste bestanddelen kunnen worden hergebruikt als compost en na een
geschikte behandeling zelfs als bedmateriaal. Separatie reduceert bovendien in aanzienlijke mate de benodigde
hoeveelheid opslagruimte. GEA Farm Technologies is
helemaal ingespeeld op de diverse eisen die aan uw
mestmanagementsysteem worden gesteld. Van een
tweetraps mestscheider voor mest die is weggespoeld
met de spoelsystemen tot een gecombineerde rollenpers
en 'dewaterer': onze productenlijn bevat een scala van
optimale separatieoplossingen die op uw behoeften en
ruimtelijke mogelijkheden aansluiten. Neem contact op
met uw regionale GEA-vestiging.
Uw voordelen:
• Recycling management: recycling van vloeistof, compost en bedmateriaal genereren
• Hygiëne: voorkomt bacteriële infecties van buitenaf
• Logistiek: lagere opslagcapaciteiten, lagere transportkosten
• Kostenbesparingen: minder behoefte aan vers water,
minder strooisel dat ingekocht moet worden
• Diervriendelijkheid: strooisel wordt goed geaccepteerd, goede hygiëneniveaus
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Mest
XPress – modulair rollensysteem
Het modulaire XPress rollensysteem werd speciaal ontwikkeld om mest te persen. Afhankelijk van de consistentie kan er een hoeveelheid mest tussen 75 en 662 l/
min verwerkt worden, waarbij het droge stof aandeel
van de dikke fractie tussen de 26% en 34% kan liggen.
Rubberen rollen en RVS-zeefrollen zorgen voor een
maximale vochtreductie in het stro-aandeel bij een laag
energieverbruik. Een uniek luchtophangingssysteem
zorgt voor een constante druk op de rollen en verlaagt
de mechanische belasting om een lange levensduur te
bereiken. Een van de vele voordelen van onze productenlijn naast de eenvoudige handling en reiniging.
• Verwerkt mest met 75 tot 662 l/min
• Laag energieverbruik door de rubberen rollen en de
RVS zeefrollen

XScrew schroefseparator:
Effectieve en energiezuinige mestseparatie
Er wordt een wormschroef gebruikt om de mest in een
stevige behuizing te persen. Dit biedt het voordeel dat
de vloeistof zich gemakkelijker laat afpompen en afvoeren. Dat vereenvoudigt het uitrijden van de mest. De
droge bestanddelen kunnen dan worden gebruikt voor
een efficiënte compostering of als voordelig strooiselmateriaal.

Heavy Duty XScrew:
Ons Heavy Duty model heeft een 3 kW elektromotor,
een 2-delig filter en een langere schroef. Deze kan mest
scheiden waarbij de dikke fractie een droge stof aandeel heeft van meer als 30%. Dit maakt het mogelijk om
het eindproduct als strooiselmateriaal te gebruiken.

XScrew Heavy Duty
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Mestseparatie

agriMaster decanter
De GEA agriMaster decanter is een centrifuge die mest
in een dunne en een dikke fractie scheidt door middel
van centrifugaalkracht. Uit onderzoek is gebleken dat
een decanter de beste resultaten geeft bij mestscheiding. De agriMaster decanter van GEA is uitermate
geschikt om een dikke en dunne fractie te produceren
waarmee op maat kan worden bemest. Het scheidingsrendement van de GEA agriMaster decanter is
ongeëvenaard; geen enkele andere mestscheider is in
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staat om de stikstof-fosfaatverhouding in de dunne en
dikke fractie zover uit elkaar te krijgen. Doordat in de
dunne fractie veel stikstof voorkomt en in de dikke veel
fosfaat, kan stikstof op het bedrijf worden gehouden
en fosfaat worden afgevoerd.

Bij scheiden van mest komt meer dan 20% van de
massa in de dikke fractie en dat is gunstig wanneer een
bedrijf met mestscheiding opslagruimte wil creëren
voor (drijf)mest.
De GEA agriMaster decanter als mestscheider heeft de
volgende voordelen voor u:
• Géén chemicaliën nodig
• Automatische aanpassing op wisselende toevoerstromen
• Hoogste afscheidingsrendement op N (40%) en
P2O5 (70-80%) in de dikke fractie
• Klein volume dikke fosfaatrijke fractie, dus besparing
op afvoerkosten
• Stikstofrijke dunne fractie kan op het bedrijf blijven,
dus besparing op kunstmest(kosten)

•
•
•
•
•
•

Géén filtratiesysteem, dus geen verstoppingen
Zeer compacte bouw
Gesloten systeem
Eenvoudige installatie en bediening
Geschikt voor mobiele installatie
PLC gestuurd en daardoor een volledig zelfstandig
opererend systeem (geen toezicht nodig)

Beste afscheiding van nutriënten N en P2O5
Verse mest

Droge stof (%)

8 - 10

7 - 10

Organische stof (%) 3,5 - 5,5

5-7

5,0 - 7,0

5,5 - 8,0

Stikstof (kg/ton)

4,2

7,2

4,4

Fosfaat (kg/ton)

3,0

4,2

1,6

Kalium (kg/ton)

4,3

7,2

6,2

Dikke fractie

>27%

>30%

<30%

69%
168,9 kg/ton

69%
267,0 kg/ton

73%
274,8 kg/ton

25%
7,3 kg/ton

35%
16,8 kg/ton

40%
10,4 kg/ton

60%
12,6 kg/ton

80%
22,4 kg/ton

70%
6,6 kg/ton

5%
1,5 kg/ton

15%
7,2 kg/ton

25%
9,1 kg/ton

engineering for a better world

Eigenschappen verse mest:
• Verschil in diersoort, voeding, versheid etc.
• N bindt deels aan vaste stof (Norg) en is deels
oplosbaar (Nmin)
• P2O5 bindt grotendeels aan vaste stof
• K2O is volledig oplosbaar

Dunne fractie

Droge stof (DS)
Organische stof (OS)
Stikstof (N)
Fosfaat (P2O5)
Kalium (K2O)

<2,5%

<2,5%

<3,5%

31%
12,7 kg/ton

31%
21,9 kg/ton

27%
20,8 kg/ton

75%
3,7 kg/ton

65%
5,5 kg/ton

60%
3,2 kg/ton

40%
1,4 kg/ton

20%
1,0 kg/ton

30%
0,6 kg/ton

95%
4,8 kg/ton

85%
7,2 kg/ton

75%
5,6 kg/ton

Weergegeven waarden zijn afhankelijk van de mestsamenstelling
www.gea.com
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We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity
GEA Group is een wereldomvattend engineering bedrijf met een omzet van miljarden euro's en activiteiten in
meer dan 50 landen. Het in 1881 opgerichte bedrijf is een van de grootste leveranciers van innovatieve apparatuur en procestechnologie. GEA Group is genoteerd in de STOXX® Europe 600 index.

GEA Stalinrichting │ Royal De Boer
Hidalgoweg 8, NL-8938 BA Leeuwarden
Postbus 203, NL-8901 BA Leeuwarden
Tel +31 (0)58 284 33 00, Fax +31 (0)58 284 33 01
verkoopbinnendienstfe@gea.com
www.gea-farmtechnologies.com

