
EuroClass 700 FastExit
Totaalconcept met melktechnische perfectie, 
zekerheid, prestatie en comfort



Melktechnische perfectie
Uw koeien vlot binnen laten lopen, perfect op hun plaats en

snel en comfortabel melken? Dat is wat u met de EuroClass

700 FastExit kunt realiseren! Deze uiterst robuuste

snelwissel-melkstal is ontwikkeld vanuit de natuurlijke

behoefte van uw dieren. Dit zorgt ervoor dat u maximaal

melkrendement behaald met minimale arbeid.

Comfort voor koe en veehouder

De maatvoering van de melkstal is te optimaliseren naar het for-

maat van uw koeien. De EuroClass 700 FastExit is dan ook een 

stal waarin zelfs uw vaarzen snel de weg kennen, en zich uiterst 

gemakkelijk laten melken. 

•   Korte looplijnen 

•   Ergonomische werkhouding 

•   Veilig voor melker 

•   Goede klauwpositionering 

 

Geïntegreerd kabinet 

In de EuroClass 700 FastExit heeft u perfect zicht op uw koeien  

doordat alle techniek weggewerkt is in het strakke RVS kabinet. 

Ook de RVS mestplaat is in dit kabinet geïntegreerd. In het een-

voudig open te klappen kabinet bevinden zich de voorgemon-

teerde pulsators en basismodules. 

•   Perfect zicht op uw koeien 

•   Snel en gemakkelijk te onderhouden 

•   Professionele montage 

•   Strak en duurzaam design 

 

IQ Klauw 

De unieke IQ klauw heeft een aparte kamer per kwartier. Door-

dat het melkstel het vacuüm automatisch afsluit per kwartier  

wordt er geen valse lucht gezogen. 

•   Sneller onderhangen: Met twee handen tegelijk 

•   Geen kruisbesmetting tussen spenen mogelijk

Counter-balance

De trekkracht van de counterbalance is gelijk aan het gewicht 

van de slangen. Dit zorgt voor optimale gewichtsverdeling van 

de klauw en dus het beter uitmelken van de koe. De lexibele 

slanggeleider maakt het onderhangen voor de melker lichter.  

•   Goede slanggeleiding, ongeacht de positie van de koe en melk   

    klauw.

Goede klauwpositionering

Geïntegreerd RVS kabinet Optioneel met voeren

Eenvoudige slanggeleidingIQ Klauw - aparte kamer per kwartierSneller onderhangen: twee handen tegelijk



Vrijdragende robuuste constructie

De volledige constructie steunt op zijn poten bij de muren aan 

de buitenzijde op de vloer. Hierdoor bevindt er zich geen enkel 

obstakel in de melkstal.  

•   Optimaal uierbereikbaarheid (geen obstakels) 

•   Vrij zicht op uw koeien 

•   Geen (dragende) muren vereist = goedkoper bouwen 

•   Lange levensduur door robuuste constructie 

 

Driehoeks-inlooppoort 

Doordat de driehoeks inlooppoort draait in plaats van te schuiv-

en, worden de laatste koeien diervriendelijk op hun plek gezet. 

Daarbij kunnen de wachtende koeien ook niet bij de koeien in de 

melkstal, wat zorgt voor minder stress. 

Makkelijk te managen

De automatische deursturing zorgt ervoor dat u de in- en uitloop 

van uw koeien uiterst gemakkelijk kunt managen  

•   Arbeidseiciënt: U hoeft minder hekken te bedienen 

•   Management: U kunt als veehouder direct aan de stand van  

    het hek zien of de rij gevuld is 

 

Snelwisselconstructie Driehoeks inlooppoort

Roterende lift en tussenhekken

Met de roterende lift kunt u in een beperkte ruimte een hoge ca-

paciteit behalen met behoud van lage bouwkosten. Deze simpele 

techniek is minder storingsgevoelig en vergt minder onderhoud. 

Ook heeft u geen extra afsluittechniek nodig als u wilt voeren in 

uw melkstal.  

•   Gemakkelijk inpasbaar bij renovaties  

•   Minder techniek = minder storings gevoelig  

•   Veilige constructie  

•   Eenvoudig te reinigen 

Vooraanzicht EuroClass 700 FastExit

De doorloop in de melkstal is naar uw veestapel af te stellen. De lichte golf in de tussenhekken zorgt ervoor dat uw koeien de hekken 

niet open krijgen en op de juiste plek gaan staan. De volledige melkstal is uiterst geluidsarm en zorgt daarmee voor meer rust en een 

optimaal melkproces.  

•   Naar uw behoeften en veestapel af te stellen 

•   Snelle en comfortabele inloop 

•   Iedere koe op juiste plek



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.

We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity
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GEA Netherlands

GEA Milking & Dairy Farming

Hidalgoweg 8
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