SRone en SRone+
Sterk – behendig – betrouwbaar – intelligent voor
perfecte stalhygiëne
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SRone en SRone+

Behoud schone laarzen
Komt het je bekend voor, dat je altijd al droomde van
het idee om iemand op je bedrijf al het “vieze” werk te
laten doen? Nu kan het met een gerust hart en goed
resultaat! GEA heeft twee robots die met plezier

de mouwen voor zo’n klus opstropen: de SRone en de
SRone+. Ze zijn er voor gemaakt om de klus te klaren:
robots die maar door gaan en nooit opgeven of rusten.

De GEA SRone en SRone+ zijn geschikt voor roostervloeren en kunnen paden,
hoeken en bochten overbruggen. Ze houden uw vloer schoon en de stalhygiëne
blijft daardoor optimaal, voor schone en gezonde dieren..

SRone en SRone+ ·

De GEA SRone serie houdt u en uw dieren gelukkig
Succesvolle melkproductie start met een goede stalhygiëne:
een goede hygiëne in de stal verlaagt de risico’s op infectie, voorkomt
been- en klauwaandoeningen en mastitis. Het houdt uw dieren
gezond! Met schone roostervloeren bent u ervan verzekerd dat
ziekteverwekkers, bacteriën en insecten geen kans krijgen.
Kortom: gezonde dieren produceren meer melk en
u bespaart op kosten van de veearts.
Een rustige sfeer in alle gebieden van de stal
De SRone en SRone+ bewegen rustig tussen de
dieren door, zonder ze te storen. Integendeel: de koeien
accepteren deze robots vanaf het allereerste begin. De
platte en compacte machines bewegen soepel onder
hekken door en doen hun werk zonder toezicht. De
veiligheidssystemen zorgen ervoor dat uw dieren nooit
risico lopen; als de robot geblokkeerd wordt, stopt hij
met voorwaarts bewegen en begint hij met een
manoeuvre om het obstakel te omzeilen.
als de
Klauwen blijven schoon en droog
van
robots continue mest aanschuiven
keer
de roostervloer. (aanbevolen 6-12
per dag)

De SRone en SRone+ – een groot voordeel voor dieren én mensen

Vanaf het begin: robots maken uw
stalvloer schoon, zo vaak als u maar
wilt. Al gauw ziet u het resultaat:
gezonde hoeven en schone
uiers maken het
algemene beheer
van de veestapel
eenvoudiger.
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· SRone en SRone+

SRone :
door en door onafhankelijk
De SRone is nu meer dan 5 jaar op de markt en heeft
bewezen zeer betrouwbaar te zijn: met eenvoudige,
baanbrekende technologie, waardoor uw dieren
gegarandeerd veilig zijn. Met een looptijd tot 18 uur
en een werksnelheid tot wel 5 meter per minuut, kan
de robot dagelijks tussen de 6.000 en 8.000 vierkante
meter roostervloer reinigen. De behendige robot komt
in elke hoek en loopt ook langs de vaste randen van uw
stal.

Geoptimaliseerd energiebeheer bij het laadstation
De SRone beheert zijn energieniveau zelf. In een laadtijd
van slechts 6 uur, bij voorkeur ‘s nachts, worden de
batterijen volledig opgeladen en is de SRone klaar om
de volgende dag weer aan de slag te gaan.

Start gemakkelijk, zonder dat u tijd kwijt bent aan programmering

SRone en SRone+ ·
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De 500 kg wegende robot kenmerkt zich door een stevige ligging

De SRone maakt grondig schoon
De robot van GEA heeft de ideale technologie voor het
reinigen van hoofd- en verbindingspaden en vooral van de
hoeken en randen van uw stal.

Overzicht SRone
•
•
•
•
•
•
•
•

stervloeren
alle loopgangen van roo
Optimale stalhygiëne op
dige stal layouts
Basis unit voor eenvou
randen
Rijdt langs gemarkeerde
altijd op het
steem houdt de SRone
ssy
Betrouwbaar geleiding
juiste pad
oppervlak
8.000 m2 roostervloer
Geschikt voor stallen tot
dag; laadtijd van 6 uur
Looptijd tot 18 uur per
draaiuur
Lage gebruikskosten per
ning
Bespaart tijd en inspan

Behendig in de kleinste ruimtes
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· SRone en SRone+

SRone+ : high-tech stalreiniging voor
kleine en grote stalconcepten
Intelligente stalreiniging op grote schaal: Dat is wat
deze premium versie van de populaire SRone op een
betrouwbare manier doet, elke dag weer. Aangepast
aan de stalindeling en hygiënische vereisten. Met tot vijf
programmeerbare routes per dag, met de klok mee of
tegen de klok in en 12 mogelijke starttijden, volgt hij
altijd nauwkeurig de routes die u wilt. Voor de
volautomatische SRone+ zijn zelfs moeilijke gangpaden
met roostervloeren en gebieden met lastige randen,
hoeken en kieren geen enkel probleem. De robot kan
zelfs over het midden van een gangpad rijden, zonder

zijdelingse geleiding. Dit wordt gegarandeerd door de
high-tech functionaliteit zoals een gyroscoop, RFID-/
tag-sensortechnologie en solide polyurethaan wielen. U
kunt de snelheid instellen voor verschillende reinigingstaken en, uiteraard, voor uw koeien:
5 m/min tot 8 m/min in de automatische stand en
14 m/min in de handmatige modus. Dankzij deze
combinatie van hoge snelheden en grote schuifbreedtes
(max. 1,7 meter) kunt u dagelijks tot wel 12.000
vierkante meter stal met roostervloeren reinigen.
Daarentegen is de robot met kleinere schuifbreedtes tot
1,2 m ook de perfecte keus voor kleinere stallen met
nauwere gangpaden.

Overzicht SRone+
e stallen tot 12.000 m2
• Geschikt voor groter
roostervloer oppervlak
xere stalindelingen
• Toepasbaar in comple
en worden ingezet
ang
pg
• Kan in bredere loo
zonder geleiding (optie)
mmeerbaar
• Diverse routes progra
ten behoeve van
en
• Data wordt opgeslag
error analyses
laadtijd in 5 uur
• Looptijd tot 19 uur;
derhoudskosten per
• Lage gebruiks en on
draaiuur
ning
• Spaart tijd en inspan

Volle kracht vooruit! –
19 uur per dag
De SRone+ is extreem sterk. Met zijn
compacte ontwerp, 2 krachtige 250W
motoren en een duwkracht tot 100 kg
zorgt hij voor uitstekende prestaties –
tot wel 19 uur per dag. Als hij leeg is,
wordt de SRone+ volledig opgeladen
in slechts vijf uur.

SRone en SRone+ ·
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De reinigingsoplossing voor alle stallen–
kies de juiste versie voor uw bedrijf
De populaire SRone met zijdelingse geleiding kan tot
8.000 vierkante meter roostervloer per dag reinigen,
waardoor hij de optimale oplossing is voor efficiënte
reiniging van kleinere stallen met eenvoudige, standaard
gangpaden en weinig obstakels. Voor grotere stallen

met maximaal 12.000 vierkante meter roostervloer die
dagelijks gereinigd moet worden, of als u diverse,
persoonlijke routeplannen wilt ontwerpen, is de
programmeerbare SRone+ met multifunctionele
besturingstechnologie de ideale keuze voor
betrouwbaar en intelligent hygiënebeheer.

De SRone en SRone+ – voor een uitstekende hygiëne, schone koeien en een optimale productie
Technische specificaties

SRone

SRone+

3-4-5 m/min

5, 6, 7, 8 m/min

6 m/min

14 m/min

1,4 - 1,7 - 2,0 m

1,2 - 1,4 - 1,7 m

2 x 24V, 100W

2 x 24V, 250W

Instelbare bumpergevoeligheid

Nee

Ja

Rotatiesensor voor zijdelingse
geleiding langs een rand

Ja

Ja, met verbeterde functionaliteit

Nee

Ja

Ja

Ja (met extra functies)

RFID-technologie

Nee

Ja

Benaderingssensor

Nee

Optioneel

Rubber

Solide polyurethaan gemengd met
zand

Ja

Ja

Back-up programma

Nee

Ja, kan worden vernieuwd

Historische gegevens back-up

Nee

Ja

Programmeerbare routes

Nee

Ja, 5 routes

Ja

Ja

Geen

5x2
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Instelbare binnenbocht

Nee

Ja, door middel van leren, instelbaar
voor elke bocht

Instelbare buitenbocht

Nee

Ja, door middel van leren, instelbaar
voor elke bocht

Snelheid – automatisch
Snelheid – handmatig
Schuifbreedte
Motoren

Gyroscoop
Magnetische sensor

Wielen
Oplaadbeheer voor batterijen

Richting programmeerbaar bij start
Aantal programmeerbare routes
Aantal starttijden
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