GEA FRone
Geautomatiseerde voeraanschuifrobot:
Minder werk. Hogere opbrengst.

Nooit meer handmatig
aanschuiven!
Intelligente technologie is aantrekkelijk, vooral als het
uw werk makkelijker maakt en kostbare tijd bespaart.
De volautomatische voeraanschuifrobot FRone van GEA
schuift voer naar het voerhek toe op de tijdstippen die
u bepaalt en volgens de routes die u instelt. Hierdoor
hebben uw koeien 24 uur per dag toegang tot vers
voer van hoge kwaliteit – zelfs de ranglage dieren in de
tweede voergroep. En dit heeft ook voordelen voor u:
omdat de pens gezondheid en het algemene
comfort van uw dieren verbeteren, neemt de
melkproductie toe. De FRone is een waardevolle
aanwinst voor elke melkveehouder.
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Nauwkeurige processen zorgen voor optimaal
voergebruik
De GEA FRone combineert beproefde en geteste technologie
met maximale precisie en betrouwbaarheid. Door het voer
regelmatig aan te schuiven, krijgen uw dieren het meest uit de
voeding die u ze geeft – een welkome kostenbesparing voor
uw bedrijf.
Eenvoudige programmering
Met de handige afstandsbediening kunt u snel en gemakkelijk
een 24-uurscyclus van routes en starttijden programmeren die
bij u en uw dieren past. Tevens kunt u zoveel verschillende
routes programmeren als u wilt. Er is ook een extra optie voor
het reinigen van de voergang.
Snel opladen
De GEA FRone kan zichzelf ook opladen: telkens wanneer het
apparaat een route heeft voltooid, keert het terug naar het
laadstation in de stal om zichzelf op te laden tot de volgende
geprogrammeerde schuifcyclus.

• Bespaar t meer dan 90 arbeidsuren per jaar
(gebaseerd op handmatig aanduwen van voer

De GEA FRone keert automatisch terug naar het laadstation en kan het station
vooruit of achteruit verlaten.

gedurende 5 minuten, 3 keer per dag)
• Hogere melkopbrengst (tussen de 1% – 3%)
• Een betere gezondheid van de dieren
• Frequenter gebruik van de melkrobot
• Terugverdientijd van 1 – 4 jaar
• Max. snelheid van 6 meter per minuut
• Kan tot 19 uur per dag werken (totale oplaadtijd 5
uur)
• Voor veestapels tot 2000 koeien
• Onbeperkt aantal routes
Eenvoudig te programmeren en te beheren met een intuïtieve afstandsbediening

“Dankzij de FRone heb
ik veel meer tijd voor
mijn bedrijf en voor mijn
koeien die speciale
zorg nodig hebben!”

Toonaangevend • Passie • Integriteit • Verantwoordelijkheid • GEA-versity
GEA Group is een wereldomvattend bedrijf op het gebied van mechanical engineering met een omzet
van miljarden euro 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 aan de STOXX®
Europe 600 index.
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Wij leven naar onze waarden.

