GEA Monobox
• Perfecte

melkkwaliteit
• Ongeëvenaarde capaciteit
• Hoogste rendabiliteit

2

· Monobox

Monobox

·

Perfectie in melktechniek
De GEA Monobox geeft u als melkveehouder vele voordelen
bij het automatisch melken, de Monobox heeft een uniek
melkproces waardoor de capaciteit ongeëvenaard hoog is.
De uiergezondheid staat bij GEA voorop: de melktechniek
is geoptimaliseerd en de Monobox heeft standaard Inline
dipping (dippen in de melkbeker).
De Monobox zorgt voor de hoogste melkkwaliteit
door middel van Inline speenreiniging en standaard
tussendesinfectie - zo wordt kruisbesmetting voorkomen en
komt dit ten goede aan de uiergezondheid.

Hoogste melkkwaliteit
Optimale melktechniek, goede uierverzorging en een perfecte hygiëne van speen tot tank

Effectieve werkomgeving
Ergonomische werkplek met gebruiksvriendelijk en overzichtelijk display

24/7 productiviteit
Duitse degelijkheid, doordacht koeverkeer en optimale melktechniek zorgen voor maximale capaciteit

Efficiënte investering
Maximale capaciteit met minimale kosten zorgt voor een zo hoog mogelijk rendement
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Premium melkkwaliteit
Optimale melkopbrengst
Perfecte verzorging van de uier en speen
Proactief hygiënemanagement
Kwartierseparatie voor optimale melkkwaliteit

Constante nauwkeurigheid begint in de beker
24 uur per dag en 7 dagen per week staat de Monobox klaar om uw koeien
te melken. De Monobox is ontworpen voor een optimaal koecomfort zodat
uw koeien graag naar de Monobox komen. Door de stressvrije melkroutine
van in één keer aansluiten, en het feit dat het gehele melkproces in de
melkbeker plaats vindt van het speen reinigen en voorstralen tot het
stimuleren, bereikt de koe een maximale Oxytocine gift. Hierdoor ontstaat
er een vierkante melkcurve met een maximale melkgift per minuut.
Voordat de speen individueel wordt afgenomen, wordt deze eerst gedipt
in de melkbeker. Na elke melkbeurt worden de melkbekers gereinigd en
gedesinfecteerd zodat besmetting uitgesloten is.

·
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Premium melkkwaliteit
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Effectief hygiënemanagement
De Monobox houdt de melkbekers schoon en gereed voor de volgende koe.
Na de afname zwenkt de Melkstel onmiddellijk onder de CIP. Hier worden
de melkbekers extern gereinigd en intern gedesinfecteerd met water, azijnzuur en perslucht, inclusief de kop van de melkbeker. De dip en melkresten
worden volledig weggespoeld. De tussentijdse desinfectie zorgt ervoor dat
kruisbesmetting tussen koeien wordt voorkomen!
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Perfecte speenbescherming vanaf het begin:
Zodra de koe de melkbox binnenkomt, worden de spenen
direct aangesloten. Alleen de kop van de steriele melkbeker
raakt de spenen aan, hierdoor is kruisbesmetting uitgesloten!
Tijdens het melken zweeft het melkstel vrij onder de koe,
Hierdoor wordt elke speen optimaal uitgemolken.

Reiniging – Voormelken

Hygiënisch veilig:
Het complete melkproces vindt plaats in de melkbeker.
In een enkele aansluiting worden de spenen gereinigd,
gedroogd, voorgemolken, gestimuleerd, gemolken, gedipt en
individueel afgenomen.

Mel
ken

Frequentie gestuurde melkpomp
Vanuit het speciaal vormgegeven melkglas dat schuimvorming voorkomt wordt
de melk langzaam door een frequentie gestuurde melkpomp weggepompt richting de koeltank. Hierdoor wordt voorkomen dat vetbolletjes beschadigd raken
en zorgt de Monobox voor een optimale zuurtegraad van de melk. Ook het
rendement van de platenkoeler wordt hierdoor sterk verbeterd.
Optimale melkkwaliteit:
De sensoren bewaken de melkstroom van ieder kwartier en
kijken naar melkstroom/min, melkduur, melkhoeveelheid,
temperatuur, kleur en geleidbaarheid. Hierdoor krijgt u als
veehouder nog betere informatie over uw veestapel.
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Optimale verzorging van de uier:
Als het individuele kwartier uit is, begint het postdipproces. Het dipmiddel wordt gelijkmatig verdeeld over de
fijne poriën en rimpels van de huid van de speen en biedt de
ideale bescherming tegen mastitis ziekteverwekkers. Door het
dippen in de melkbeker, verlaat iedere koe de melkbox perfect
beschermd tot aan het volgende melkproces.
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Premium melkkwaliteit

Het perfecte klimaat voor zuivelproductie
De koelsystemen van GEA helpen het rendement van uw bedrijf verder te optimaliseren. De
intelligente technologie van de frequentie gestuurde melkpomp en de Industrie platenkoeler
van GEA zorgen ervoor dat uw energiekosten zo laag mogelijk zijn.
Daarnaast biedt GEA diverse opties aan om het ideale koelsysteem te creëren voor de grootte
van uw bedrijf en uw behoeften. Van platenkoelers, warmteterugwinning tot melkkoeltanks.
GEA biedt voor elk bedrijf de ideale koeloplossing.

• Koeien houden van de rust en de

ox biedt

constante melkroutine die de Monob

heid
postdippen onderhouden de gezond
• De optimale melkroutine en het
ijn
gehele veestapel voor de lange term
liseren uw energiebesparingen
• De koelsystemen van GEA optima

van de
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Effectieve
werkplek

Ergonomische werkplek en maximaal comfort voor
de veehouder en de koe
RealTime-display ook op uw telefoon of PC
Meerdere menu’s voor een gebruiksvriendelijk overzicht

Overzichtelijk dagelijks management
Met haar innovatieve functies biedt de Monobox van GEA u de mogelijkheid
de dagelijkse taken van het management van de veestapel efficiënter te
plannen dan voordien. Tik op het TouchScreen om de belangrijkste gegevens
weer te geven zoals:

•

Productie gegevens
Verbruik gegevens
Lijst met te melken koeien
Instellingen

•

Live beeld

•
•
•
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De veehouder van de toekomst
De Monobox van GEA is uitgerust met zeer innovatieve functies op een groot
TouchScreen beeldscherm.
In de live-weergavemodus wordt RealTime meegekeken met de Monobox.
Het beeldscherm is met voorkeuze menu’s eenvoudig over te schakelen naar
alle andere belangrijke productieparameters.
Het intuïtieve TouchScreen vereenvoudigt aanzienlijk de handeling, en het
systeem waarschuwt u automatisch bij iedere verandering die u instelt.
Met deze geavanceerde software kunt u uw veestapel nog beter managen!

Vrije toegang tot de uier
Door een onbelemmerd zicht op iedere koe en een gemakkelijke toegang
tot de uier, kan de veehouder op ieder gewenst moment vrij ingrijpen in
het melkproces. Bij handmatige aansluiting beweegt de geïntegreerde
mechanische melkarm het melkstel in de ideale positie onder de koe, zodat
iedere melkbeker binnen enkele seconden kan worden aangesloten. De
stootbestendige LED-verlichting verlicht de uier van de koe voor
optimaal zicht. Uw attentie koeien kunnen efficiënter en
comfortabeler worden behandeld
dan ooit tevoren.

fort
• Ruime inloop met hoog koecom

der snel

hou
le componenten nat zodat u als vee
• De Monobox houdt alle essentië
t verrichten
uw dagelijkse werkzaamheden kun
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Non-stop productiviteit
Hoge betrouwbaarheid
Minimale arbeid en maximale flexibiliteit
Totale transparantie van het verbruik
Innovatieve service pakketten met minimale stilstand tijden

De filosofie van GEA voor uw succes
Al snel na de installatie ontstaat er een gevoel van rust in de stal en de koeien
raken snel gewend aan de relaxte, ritmische cyclus van eten, rusten en melk
geven. Het geautomatiseerde melkproces geeft u meer tijd, waardoor het
dagelijkse plannen flexibeler wordt en de routines effectiever. Geavanceerde
tools, zoals dierselectie en ondersteunende componenten, maken het
bijzonder gemakkelijk om speciale aandacht te geven aan probleemkoeien.
Of u nu in uw bedrijf één of meerdere Monoboxen integreert, alle melkhandelingen kunnen gemakkelijk worden geregeld vanuit een centraal
melk- en managementcentrum.

·

15

16

· Non-stop productiviteit

Ruime in- en uitgang – en de 3 standen positie van de voerbak
Door de ruime inloop heeft iedere koe comfortabele toegang tot de
Monobox. Na herkenning en goedkeuring van melkpermissie schuift de
voerbak in 1 van de drie geprogrammeerde posities zodat de koe iets
teruggezet wordt en hierdoor breed met de achterbenen gaat staan.
Hierdoor krijgt de melkarm de vrije ruimte om aan te sluiten zodat elke
melking zo vlot mogelijk verloopt.
Na het melken draait de voerbak weg onder een afdekking en heeft de
koe een vrije uitloop. Afhankelijk van de indeling van uw stal, opent de
trog alleen voor een rechte uitgang, of een zijpoort gaat mee open voor
een uitgang aan de zijkant om uw koe de gelegenheid te geven om naar
de stal terug te keren.

Veilige en snelle aansluiting
De Time of Flight (TOF)-camera op het melkstel detecteert de positie van de
spenen van de koe. Het TOF-principe zorgt binnen enkele seconden voor een
maximale aansluitbetrouwbaarheid en inleren van speenplaatsing hoort tot
het verleden.

Non-stop productiviteit

Een melkstel met high-tech eigenschappen
Het melkstel van GEA is niet alleen extreem robuust en betrouwbaar maar
ook zeer licht. Het melkstel zweeft onder de koe d.m.v. een contragewicht, hierdoor hoeven de drie aandrijfmotoren alleen maar te zorgen
voor de beweging en verbruikt de robotarm een minimum aan energie.
Door de flexibele melkarm heeft het melkstel altijd de juiste positie onder
de uier zodat het uitmelken van de kwartieren gewaarborgd is.
De melkbekers kunnen niet op de grond vallen en vuil aanzuigen.

·
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Geen stilstand tijden tijdens het melken
Zelfs als de melkkoeltank leeg wordt gemaakt of wordt
gereinigd, vindt er geen onderbreking van de productie
plaats. Het geautomatiseerde melksysteem gaat
eenvoudig verder met het melken in de buffertank.
De dieren kunnen hun gebruikelijke routine handhaven
en er gaat geen kostbare melktijd verloren.

Compacte Verzorgingsunit
De Compacte Verzorgingsunit bevat alle componenten die de Monobox voorzien van reinigings-,
dip- en desinfecteermiddelen alsmede watertoevoer
en perslucht. Het regelt bovendien de melkstroom
naar het melkfilter, de melkseparatieunit, buffertank
en melkkoeltank.
Melkseparatie
Het is zeer eenvoudig om met de Monobox melk te
separeren, met een paar klikken kan de melk van
de koe gescheiden worden.
U kunt kiezen voor een:
• MS1 geschikt voor 1x 33Ltr emmer of melktaxi
• MS20-3 heeft 3x 20Ltr. emmer
• MS20-6 heeft 6x 20Ltr. emmer
• MS20-9 heeft 9x 20Ltr. emmer
Alle varianten hebben ook een dumpfunctie
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Past in iedere stal
De compacte Monobox is gemaakt voor elk staltype, de modulaire opbouw geeft zeer veel mogelijkheden waardoor
de Monobox zelfs in alle bestaande robotruimtes inpasbaar is. Er zijn meerdere mogelijkheden van opstelling zoals:
• Vrij koeverkeer met losse wachtruimte met of zonder 2 of 3-weg naselectie
• Vrij koeverkeer met vaste Split Entry wachtruimte met of zonder 2 of 3-weg naselectie

Non-stop productiviteit
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Vrij koeverkeer met voor- en naselectie inclusief wisselruimte
Vrij koeverkeer met voorselectie inclusief wisselruimte en Guided Exit naselectie
Gestuurd koeverkeer met voor- en naselectie inclusief wisselruimte
Gestuurd koeverkeer met voorselectie inclusief wisselruimte en Guided Exit naselectie
A
B
C
D
E
F

- Kantoor
- Melklokaal
- Machinekamer
- Separatieruimte
- Voergang
- Verse koeien

G1 - Monobox rechter uitvoering
G2 - Monobox linker uitvoering
H - Wachtruimte
I - Voorselectie
J - Naselectie (Guided Exit)
K - Melkkoeien
L - Verzorgingsunit

amheden creëert
• Efficiënt gebruik van de werkza
ning en arbeidsroutine
flexibiliteit voor de dagelijkse plan
en van verbruik zorgen
• Tools voor het bewaken en met
p houdt
ervoor dat u uw kosten in de gree
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Toekomstbestendige
samenwerking
Premium service specialisme
Wereldwijd netwerk
Innovatief verzorgingspakket voor de klant en online service

Groei en winstgevendheid delen met de hele wereld
Onze gecertificeerde GEA-dealers werken zij aan zij met veehouders over
de hele wereld. Om ervoor te zorgen dat wij als fabrikant nauwlettend de
groeiende en veranderende behoeften van de melkveehouders in de gaten
kunnen houden, werken wij continu aan oplossingen om services te
optimaliseren en aan de individuele eisen van de klant te kunnen voldoen.
Wij als fabrikant en uw GEA-dealer werken hand in hand samen met u om
van uw investering een succes te maken.

·
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· Toekomstbestendige samenwerking

Top technologie, servicevriendelijk ontwerp
Als het om service en onderhoud gaat, geeft de Monobox u rust. De robuuste
en beproefde melktechnologie van GEA garandeert een maximale prestatie,
dag in dag uit. De gemakkelijk te onderhouden Monobox geeft tijdens het
werk direct toegang tot alle componenten. De online diagnostiek kan overal
worden uitgevoerd om de werking verder te optimaliseren en de onderdelen
te kunnen vervangen met zo korte mogelijke stilstand tijden. GEA zorgt voor
de ideale omstandigheden om het onderhoud snel en vakkundig te kunnen
uitvoeren en kostbare stilstand tijd tot een minimum te beperken!

Toekomstbestendige samenwerking

·

Uw betrouwbare partner vanaf het begin
Uw beslissing om gebruik te maken van de Monobox markeert het begin van een
succesvolle relatie met GEA.
Vanaf het begin zult u kennismaken met de goede klantenservice via het GEA
wereldwijde netwerk van gecertificeerde GEA-dealers.
Uw GEA dealer in de buurt adviseert u over alle zaken t.a.v. de planning, werking en
optimalisering van het productieproces en managementbegeleiding van de
veestapel, zelfs vóór de installatie. Als het systeem actief is en draait, waarborgen de
goed getrainde medewerkers van GEA een continue ondersteuning zoals:
• Snelle, competente hulp aan uw zijde
• Regelmatig gepland onderhoud overeenkomstig uw servicecontract
• 24/7 helpdesk en Hotline
• 24/7 storing service
• 24/7 Onderdelen op voorraad
• Training en ondersteuning voor u als veehouder

FarmView 2.0
Biedt u overal, waar u ook bent, een livebeeld van uw
Monobox incl. prestatiedashboard, procesbewaking en verbruiksmonitoring.
Zo heeft u als veehouder maximaal contact met uw Monobox op elke locatie.
Ook het GEA servicepersoneel heeft via FarmView maximaal inzicht in de prestaties
van uw Monobox en kan u op deze manier optimaal ondersteuning bieden.
GEA FarmView geeft via het livebeeld onmiddellijk inzicht in afwijkingen van
prestaties of verbruik en wanneer deze een ingestelde norm overstijgen krijgt u hier
een melding over. Verder biedt de geïntegreerde FarmView een servicekalender die u
een duidelijk beeld geeft van de geplande onderhoudsdatums, het logboek,
rapporten met de geregistreerde onderhoudswerkzaamheden, en de dagelijkse
prestatiekenmerken. Potentiële gebieden van optimalisatie kunnen hiermee extern
worden gedetecteerd en vormen de basis voor het optimaliseren van uw Monobox.

• Slimme servicepakketten is snelle

service
ruik

verb
• Maximale prestatie bij minimaal
per
• De perfecte melker 365 dagen

jaar

e melkkwaliteit
• Unieke melktechniek voor optimal
g van het systeem
• FarmView: de perfecte bewakin
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Opmerkingen
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We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity
GEA is a global technology company with multi-billion euro sales operations in more than 50 countries. Founded in 1881
the company is one of the largest providers of innovative equipment and process technology. GEA is listed in the STOXX ®
Europe 600 Index. In addition, the company is included in selected MSCI Global Sustainability Indexes.

GEA Nederland

Vestaweg 5

info@gea.com

GEA Milking & Dairy Farming

8938 BA Leeuwarden

gea.com

Tel +31 73 6203 111
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