GEA Hefhekken
Creëer een ultieme indeling voor routing
en selectie van koeien in en rond uw stal

Snellere separatie van groepen koeien
Hefhekken van GEA zorgen voor een ultieme indeling voor routing en
selectie in en rond de stal. Ze zijn geschikt voor ingangen die veel worden
gebruikt, voor de voer doorgang en voor de route van en naar de melkstal,
zonder dat er een hek door een dicht op elkaar staande groep koeien hoeft
te worden geduwd. Onze GEA hefhekken zorgen voor een makkelijkere
separatie van groepen koeien en verminderen zo arbeidskosten.
GEA hefhek – handmatige bediening
Het handmatig bediende hefhek wordt geopend/gesloten door het hek
omhoog en omlaag te duwen. Doordat het hek in balans is, is het
hek licht en eenvoudig te bedienen. Ook blijft het altijd in de gewenste
positie staan en kan het op de gewenste hoogte worden gebracht.
Het hek is verkrijgbaar met 2 horizontale buizen met een maximum
doorloophoogte van 240 cm of met 3 horizontale buizen met een
maximum doorloophoogte van 210 cm.
De breedte van het hek is instelbaar tot 1 meter en kan van een
beginlengte van 230 cm tot een maximale lengte van 600 cm worden
uitgetrokken.
Uw voordelen
• Volledig instelbaar voor verschillende openingen tot maximaal
6 meter
• Lichte en makkelijke bediening door middel van een veersysteem
• Veermechanisme is 10.000 keer getest
GEA hefhek – elektrisch aangedreven
Het elektrisch aangedreven hefhek van GEA is verkrijgbaar met
afstandsbediening voor plekken waar het hefhek van een afstand
moet worden bediend.
Het hek is verkrijgbaar met 2 horizontale buizen met een maximum
doorloophoogte van 240 cm of 380 cm of met 3 horizontale buizen
met een maximum doorloophoogte van 210 cm of 350 cm. De breedte
van het hek is instelbaar tot 1 meter en kan van een beginlengte van
230 cm tot een maximale lengte van 600 cm worden uitgetrokken.
Uw voordelen
• Volledig instelbaar voor verschillende openingen tot
maximaal 6 meter
• Elektrische motor 230 V 21 tpm
• Volautomatisch vergrendelingssysteem
• Zeer gevoelig vergrendelingssysteem met optische sensor
voor optimale veiligheid
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Zorg voor de meest efficiënte routes!
Snel, makkelijk en duurzaam hek voor separatie, doorgang van koeien
en het creëren van tijdelijke groepen. Past in vrijwel elke stalindeling en
neemt weinig ruimte in. Dé oplossing voor geautomatiseerde stallen.
Wachtzone (vrije doorgang
van koeien)
In situaties met een vrije doorloop
van koeien binnen de stal, moet
de koe soms naar de robot toe
worden

geleid.

Door

de

hefhekken te laten zakken, kunt
u een tijdelijke wachtzone
creëren voor de melkrobot.

Separatiezone
Voor het creëren van een
“tijdelijke”

separatiezone

binnen de stal of groep.
Gedurende de dag kunt u de
zone gebruiken als normale
leefruimte. Wanneer u het
hek laat zakken, kunt u een
ruimte creëren waar koeien
gescheiden kunnen worden
na het melken. Voordelen
hiervan zijn: de andere koeien
blijven zichtbaar, hebben
toegang tot voer en de koeien
kunnen gaan liggen, wat
minder stress betekent.
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Routing van koeien naar de
melkruimte
Zorgt voor de meest efficiënte route
van de stal naar de melkruimte, zonder
dat er een hek door een dicht op elkaar
staande groep koeien hoeft te worden
geduwd. Dankzij de maximale hoogte
van

380

cm

is

doorgang

van

strooiselmachines zeer eenvoudig,
vooral met de optionele afstandsbediening.
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Toepassingen van GEA hefhekken

Leeftijd in maanden

Melkkoeien
Vaarzen

2 horizontale buizen

3 horizontale buizen

>22

x

x

19 tot 22

x

x

Aanbevolen hoogte bovenkant hek in cm, gemeten vanaf de bovenkant van de bodembedekking/vloer
Melkkoeien
Vaarzen

>22

120-130 cm

140-150 cm

19 to 22

120-130 cm

140-150 cm

Aanbevolen hoogte onderkant hek in cm, gemeten vanaf de bovenkant van de bodembedekking/vloer
Melkkoeien

>22

70-80 cm

50-60 cm

19 tot 22

70-80 cm

50-60 cm

Max.
doorgangshoogte
GEA hefhek –
handmatige bediening

240 cm

210 cm

Max.
doorgangshoogte GEA
hefhek – elektrisch
aangedreven

350 cm

380 cm

Vaarzen

·
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Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity
GEA Group is a global engineering company with multi-billion euro sales and operations in more than
50 countries. Founded in 1881, the company is one of the largest providers of innovative equipment and
process technology. GEA Group is listed in the STOXX® Europe 600 Index.

GEA Netherlands
Milking & Dairy Farming
Hidalgoweg 8
8938 BA, Leeuwarden

nederland@gea.com
Tel +31 582 91 11 80

gea.com
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We live our values.

