GEA Ligbedsystemen
Maximaal comfort en optimale hygiëne
voor het welzijn van uw koeien
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Ligbedsystemen

Ligbedsystemen

GEA Ligbedsystemen
Koecomfort en welzijn zijn steeds belangrijker op
een melkveebedrijf. De voordelen zijn van essentieel
belang zowel vanuit sociaal oogpunt als economisch
oogpunt. Een goed uitgeruste koe herkauwt
efficiënter, produceert meer melk en gunt zijn
beenwerk en klauwen meer rust. Essentieel van een
ligbedsysteem is de mate van grip die het geeft.

Dit betekent dat de koe zich veel zekerder voelt bij
het gaan liggen en opstaan. Bovendien moet het
ontwerp robuust zijn, waardoor het vele jaren
intensief gebruikt kan worden.
De GEA Ligbedsystemen zijn het resultaat van meer
dan 20 jaar ervaring in koematrassen.
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Durasoft

Durasoft
Het GEA Ligbedsysteem is een combinatie
van een bovenlaag-SBR en een PU-foam
matras en is ook leverbaar voor jongvee.

Voordelen
• Oppervlakte textuur is aangenaam voor de huid
van de koe
• Versterkte vezels voor sterkte en flexibiliteit
• Natuurlijk rubber van industriële kwaliteit – SBR
(styreen-butadieenrubber)
• Geleverd op een rol
• Vloeistofbestendig
• Durasoft is een bovenlaag-SBR gecombineerd met
hoog kwalitatieve PU-foam matras

•
•
•
•

Bovenlaag breedte, 200 cm; dikte, 3,2 mm
Breeksterkte versterkte vezels,200 kgf/cm
Specifieke dichtheid van foam, 180 kg/m3
Dikte matras 40 mm; breedte 100 cm; lengte 180
cm
• DLG gecertificeerd

Eigenschappen

Nut

Voordelen

Antisliptextuur

Meer grip bij het opstaan
Houdt zaagsel vast
Aangenaam voor de huid van
de koe

De koe kan gemakkelijker
opstaan, dus zal ze vaker gaan
liggen om te rusten
Droogt beter
Koecomfort

Versterkte vezels

Maak de bovenlaag
elastisch en sterk

Langer profijt van het ligbed
door de flexibiliteit
Duurzaamheid

Styreen-butadieenrubber

Industriële kwaliteit

Duurzaamheid
Constante kwaliteit

PU-foam matras

Chemische mechanische
integriteit
Dichtheid 180 kg/m3
Hoge elasticiteit

Duurzaam
Comfortabel om te rusten
Grip bij het opstaan
Minimale vervorming

Polysoft

·

5

Polysoft
Het ligbedsysteem van GEA is een
combinatie van een PVC-bovenlaag met
een PU-foam matras.

Benefits
• Gladde textuur voor de huid van de koe
• Versterkte dubbele vezels voor sterkte en flexibiliteit
• Extreem gemakkelijke reiniging door de 100% PVClaag en industriële kwaliteit
• Geleverd op rollen
• Bestendig tegen vloeistoffen en volledig waterdicht:
de oppervlakte mat van Polysoft is gemaakt van
100% vochtbestendige versterkt polyester

• Bovenlaag breedte, 200 cm; dikte, 2 mm
• Speciale eigenschappen: zeer bestendig maar
toch zeer flexibel
• Matras gemaakt van PU-foam
• Specifieke dichtheid van foam 180 kg/m³
• Dikte matras 40 mm; breedte 100 cm; lengte 180
cm
• DLG gecertificeerd

Eigenschappen

Nut

Voordelen

Gladde textuur

Aangenaam voor de huid van
de koe

Koecomfort

Versterkte vezels

Maakt de bovenlaag
elastisch en sterk

Langer profijt van het ligbed
door de flexibiliteit
Duurzaamheid

Polyvinylchloride

Industriële kwaliteit

Duurzaamheid
Constante kwaliteit

PU-foam matras

Chemische mechanische
integriteit
Dichtheid 180 kg/m3

Duurzaam
Comfortabel om te rusten
Grip bij het opstaan
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Gummysoft

Gummysoft
Het ligbedsysteem van GEA is een
combinatie van een Topmat van SR
en een PU-foam matras.

Voordelen
•		Zeer comfortabel voor de koeien om op te liggen
•		Robuuste, dikke en duurzame bovenlaag gemaakt
van vochtbestendig synthetisch rubber
•		Zeer duurzaam
•		Bovenlaag leverbaar in 8 en 10 mm dikte

•		Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
•		Matrasdikte, 25 mm; breedte, 100 cm;
lengte, 150 cm
•		Matras gemaakt van PU-foam
•		Specifieke dichtheid van foam 160 kg/m³

Eigenschappen

Nut

Voordelen

Synthetisch rubber

8 mm of 10 mm dik
Industriële kwaliteit
Versterkte vezels

Duurzaamheid
Constante kwaliteit
Voor flexibiliteit en sterkte

Hamertoptextuur

Aangenaam voor de huid van
de koe
Antislip

Koecomfort
Meer veiligheid

PU-foam matras bij
Gummysoft

Chemische mechanische
integriteit
Dichtheid 160 kg/m3

Duurzaam
Comfortabel om te rusten
Grip bij het opstaan

Duracomfort
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Duracomfort
Het ligbedsysteem van GEA is een
combinatie van een bovenlaag-SBR en een
weide matras.

Voordelen
•		Oppervlakte textuur aangenaam voor de huid van
de koe
•		Versterkte vezels voor sterkte en flexibiliteit
•		Natuurlijk rubber van industriële kwaliteit – SBR
(styreen-butadieenrubber)
•		Geleverd op een rol
•		Vloeistofbestendig

•		Duracomfort is een bovenlaag-SBR gecombineerd
met voordelig geprijsde weide matras
•		Bovenlaag breedte, 200 cm; dikte, 3,2 mm
•		Breeksterkte versterkte vezels, 200 kgf/cm
•		Specifieke dichtheid van schuim, 120 kg/m3
•		Dikte matras 45 mm; breedte 100 cm; lengte 180
cm

Eigenschappen

Nut

Voordelen

Antisliptextuur

Meer grip bij het opstaan
Houdt zaagsel vast
Aangenaam voor de huid van
de koe

De koe kan gemakkelijker
opstaan, dus zal ze vaker gaan
liggen om te rusten
Droogt beter
Koecomfort

Versterkte vezels

Maak de bovenlaag elastisch
en sterk

Langer profijt van het
ligbed door de flexibiliteit

Styreen-butadieenrubber

Industriële kwaliteit

Duurzaamheid
Constante kwaliteit

Weide matras

Chemische mechanische
integriteit
Dichtheid 120 kg/m3

Duurzaam
Comfortabel rusten,
Grip bij het opstaan
Vloeistofbestendig
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Akwasoft

Akwasoft
Het waterligbedsysteem Akwasoft van
GEA is een combinatie van een
synthetisch rubber gevuld met water.
Benefits
• Huidvriendelijke oppervlakte textuur
• Combinatie van flexibel rubber en een zacht
waterbed zorgt ervoor dat koeien altijd voldoende
grip hebben bij het opstaan en het liggen
• Versterkte vezels verhogen de duurzaamheid en
flexibiliteit en de watervulling vermindert de
belasting op de drukpunten

• Geleverd op een rol
• Vloeistofbestendig
• Gebied blijft droog omdat het bed terugkeert
naar zijn normale vorm en automatisch afvloeit
• DLG gecertificeerd
• Leverbaar in maten van 110-112,5-115-120-125
cm

Eigenschappen

Nut

Voordelen

Antisliptextuur

Meer grip bij het opstaan
Houdt zaagsel vast
Aangenaam voor de huid
van de koe

De koe kan gemakkelijker
opstaan, dus zal ze vaker gaan
liggen om te rusten
Droogt beter
Koecomfort

Versterkte vezels

Maak de bovenlaag elastisch
en sterk

Langer profijt van het ligbed door
de flexibiliteit

Styreen-butadieenrubber

Industriële kwaliteit

Duurzaamheid
Constante kwaliteit

Water

Vormt zich naar vorm van
de koe
Absorbeert warmte

Comfortabel rusten
Grip bij het opstaan
Geen permanente vervorming
Koeleffect

Gummystuds GS33

·

9

Gummystuds GS33
De Gummystuds GS33 van GEA is een
ligbedsysteem met dikke rubberen matten
met diverse afmetingen van noppen.
Voordelen
Gummystuds GS33 biedt een perfect comfort zonder
foammatras. De combinatie van 12 en 20 mm dikke
noppen geeft het een zacht, comfortabel oppervlak. In de
focustest van DLG, krijgt deze mat een “++” - de best

mogelijke score voor koude vervormbaarheid en
elasticiteit. Het 190 cm brede oppervlak loopt aan
beide buitenkanten licht af voor een betere hygiëne en
duurzaamheid.

•		Hoge duurzaamheid vanwege het dikke,
kwalitatieve rubber
•		Gesloten oppervlak zonder koppelingen voor een
betere reiniging
•		Gemakkelijke installatie omdat het geleverd wordt
op rollen en daarom één systeem is

• Hoge stabiliteit door het eigen gewicht
in de matten ontstaan geen vouwen als de
koeien hierop gaan liggen
•		Oppervlakte textuur aangenaam voor de huid
van de koe
•		Versterkte vezels voor sterkte en flexibiliteit
•		DLG gecertificeerd

Bovenkant

Onderkant

Eigenschappen

Nut

Voordelen

Synthetisch rubber

Een 13 mm dikke
achterkant
Industriële kwaliteit
Versterkte vezels

Duurzaamheid, koecomfort
Constante kwaliteit
Voor flexibiliteit en sterkte

Diverse noppenhoogte
(12 en 20 mm)

Meer flexibiliteit

Koecomfort
Meer grip bij het opstaan

Geleverd op rollen

Geen extra producten nodig

Eenvoudig te installeren
Lage installatiekosten

De rand van de mat loopt
schuin af

Vocht kan afvloeien

Droog ligbed
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Gummystuds GS25

Gummystuds GS25
Het ligbedsysteem Gummystuds GS25 van
GEA is een systeem met dikke rubberen
matten met noppen.
Voordelen
Als het om ligbedsystemen gaat, is dit een voorbeeld
van de perfecte combinatie tussen duurzaamheid en
koecomfort. Het gesteunde profiel aan de bovenkant van de mat biedt comfort en grip en het 13 mm
massieve rubber aan de onderkant zorgt voor een
lange levensduur.

• Hoge duurzaamheid vanwege het dikke,
kwalitatieve rubber
• Gesloten oppervlak zonder koppelingen voor een
betere reiniging
• Gemakkelijke installatie omdat het geleverd wordt
op rollen en daarom één systeem is
• Hoge stabiliteit door het eigengewicht - in de
matten ontstaan geen vouwen als de koeien
hierop gaan liggen
• Oppervlakte textuur aangenaam voor de huid van
de koe
• Versterkte vezels voor sterkte en flexibiliteit
• DLG gecertificeerd

Bovenkant

Onderkant

Eigenschappen

Nut

Voordelen

Synthetisch rubber

Een 13 mm dikke onderkant
Industriële kwaliteit
Versterkte vezels

Duurzaamheid, koecomfort
Constante kwaliteit
Voor flexibiliteit en sterkte

Grote en kleine noppenhoogte
(12 mm)

Voor flexibiliteit

Koecomfort
Meer grip bij het opstaan

Geleverd op rollen

Geen extra producten nodig

Eenvoudig te installeren
Lage installatiekosten

Gummystuds GS20
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Gummystuds GS20
De Gummystuds GS20 van GEA is een
ligbedsysteem met dikke rubberen matten
met noppen.
Voordelen
Gummystuds GS20 is leverbaar in verschillende breedtes en daardoor zeer geschikt voor jongvee. Het heeft
een typisch noppen profiel aan de onderkant en biedt
voldoende comfort en grip

Leeftijd

Aanbevolen breedte

Max. 6 maanden

1300 mm

6 tot 12 maanden

1500-1600 mm

12 tot 18 maanden

1700 mm

>18 maanden

1800-1900-2000 mm

• Zeer geschikt voor jongvee van verschillende
breedtes
• Hoge duurzaamheid vanwege het dikke,
kwalitatieve rubber
• Gesloten oppervlak zonder onderbrekingen voor
een betere reiniging
• Gemakkelijke installatie omdat het geleverd wordt
op rollen en daarom één systeem is
• Hoge stabiliteit door het eigengewicht - in de
matten ontstaan geen vouwen als de koeien of
het jongvee hierop gaan liggen
• Oppervlakte textuur aangenaam voor de huid van
de koe
• Versterkte vezels voor sterkte en flexibiliteit
• DLG gecertificeerd

Bovenkant

Onderkant

Eigenschappen

Nut

Voordelen

Synthetisch rubber

Een 10 mm dikke rug
Industriële kwaliteit
Versterkte vezels

Duurzaamheid, koecomfort
Constante kwaliteit
Voor flexibiliteit en sterkte

Grote en kleine
noppenhoogte (10 mm)

Voor flexibiliteit

Koecomfort
Meer grip bij het opstaan

Geleverd op rollen

Geen extra producten nodig

Eenvoudig te installeren
Lage installatiekosten

Diverse breedtes leverbaar

1300, 1500, 1600, 1700,
1800, 1900 en 2000 mm

Voor verschillende
leeftijdcategorieën
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Eigenschappen vergelijken
Ligbedsystemen voor melkkoeien ouder dan 18 maanden

Durasoft

Polysoft

Gummysoft

Duracomfort

Grip

++++

+++

++

++

Comfort

+++

+++

++

++

Hygiëne

+++

++

+

+++

Duurzaamheid

++

+

+++

++

Akwasoft

Gummystuds GS33

Gummystuds GS25

Gummystuds

Grip

+++

++

+

+

Comfort

+++

++

+

+

Hygiëne

+++*

+

+

+

Duurzaamheid

+++

++++

++++

+++

Ligbedsystemen voor jongvee tussen 6 en 18 maanden oud

Durasoft

Gummystuds GS20

Grip

++++

+

Comfort

+++

+

Hygiëne

+++

+

Duurzaamheid

++

+++

Legenda:		
+ betekent voldoende
++++ betekent uitstekend
Grip:
Comfort:
Hygiëne:

Combinatie van het oppervlak, topcover en onderlaag
Comfort bij het liggen, bij het opstaan en gaan liggen
Capaciteit om het strooisel vast te houden
* Geen strooisel vereist
Duurzaamheid: Combinatie van duurzaamheid van de bovenlaag en/of duurzaam systeem

Ligbedsystemen
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Vergelijking van technische gegevens
Ligbedsystemen voor melkkoeien ouder dan 18 maanden

Technische
gegevens

Durasoft

Polysoft

Gummysoft

Duracomfort

+/- 1880 mm

+/- 1880 mm

+/- 1800 mm

+/- 1880 mm

43 mm

42 mm

33 mm / 35 mm

48 mm

Bevestiging
voorkant

Aluminium profiel

Aluminium profiel

Rubber

Synthetisch profiel

Bevestiging
achterkant

Synthetisch profiel

Synthetisch profiel

Rubber

Synthetisch profiel

Bovenlaag

SBR

PVC

SR

SBR

Styreen-butadieen
Rubber

Polyvinylchloride

Synthetisch rubber

Styreen-butadieen
Rubber

Ja

Ja

Ja

Ja

Lengte

Max. 500 meter

Max. 800 meter

Max. 70 meter

Max. 500 meter

Breedte

2000 mm

2000 mm

1800 mm

2000 mm

3.2 mm

2.0 mm

8 mm or 10 mm

3.2 mm

PU-schuim

PU-schuim

PU-schuim

PE-schuim

Polyurethaan

Polyurethaan

Polyurethaan

Polyurethaan

Lengte

1800 mm

1800 mm

1500 mm

1800 mm

Breedte

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

40 mm

40 mm

25 mm

45 mm

+180 kg/m3

+180 kg/m3

+160 kg/m3

+120 kg/m3

Akwasoft

Gummystuds GS33

Gummystuds GS25

Gummystuds GS20

Max 50 bed

10 – 40 meter

10 – 50 meter

10 – 50 meter

1900 mm

1900 mm

1800 mm

1800-1900-2000 mm

50 mm

33 mm

25 mm

20 mm

--

12 and 20 mm

12 mm

10 mm

Bevestiging
voorkant

Aluminum profiel

Schroeven met plug

Schroeven met plug

Schroeven met plug

Bevestiging
achterkant

Nee

Nee

Nee

Nee

Styreen-butadieen
Rubber

Synthetisch rubber

Synthetisch rubber

Synthetisch rubber

Ja

Ja

Ja

Ja

Breedte
Dikte

Materiaal
Versterkte vezels

Dikte
Matras
Materiaal

Dikte
Specifieke
dichtheid

Technische
gegevens
Max. rollengte
Breedte
Dikte
Dikte steunen

Materiaal
Versterkte vezels
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Ligbedsystemen voor jongvee tussen 6 en 18 maanden oud

Durasoft
7-12 maanden

13 – 18 maanden

Technische gegevens
Breedte

+/- 1580 mm

Dikte

+/- 1730 mm
43 mm

Bevestiging voorkant

Aluminium profiel

Bevestiging achterkant

Synthetisch profiel

Bovenlaag

SBR

Materiaal

Styreen-butadieenrubber

Versterkte vezels

Ja

Lengte

Max. 500 meter

Breedte

1800 mm

Dikte

3.2 mm

Matras

PU-schuim

Materiaal
Lengte

Polyurethaan
1500 mm

Breedte

1600 mm
1000 mm

Dikte

40 mm

Specifieke dichtheid

180 kg/m3

Gummystuds GS20
Max. 6 maanden

7 – 12 maanden

13 – 18 maanden

Technische gegevens
Max. rollengte
Breedte

10 – 50 meter
1300 mm

1500 – 1600 mm

Dikte

20 mm

Dikte steunen

10 mm

Bevestiging voorkant

Schroeven met plug

Bevestiging achterkant

Schroeven met plug

Materiaal

Synthetisch rubber

Versterkte vezels

Ja

1700 – 1800 mm

Ligbedsystemen

Notities
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