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Als het gaat om het melken van geiten, kan er niets op tegen de efficiëntie van een goed 
ontworpen melkstal. De handmatige handelingen nemen het grootste deel van het totale 
melkproces in beslag. Daarom is het belangrijk dat alle handelingen snel, efficiënt en 
routinematig kunnen worden uitgevoerd. Het draaien van capaciteit is belangrijk zonder 
hierbij in te moeten boeten op de kwaliteit van het melken. 

Met dat als uitgangspunt introduceren we met trots de nieuwe carrousel buitenmelker 
voor geiten: 2RO 

DE NIEUWSTE TECHNIEK VOOR HET MELKEN 
VAN GEITEN 
De 2RO melkstal is ontwikkeld op basis van 
jarenlange ervaring in het melken van geiten. Deze 
melkstal bestaat onder andere uit verschillende 
functionaliteiten die het melken nog efficiënter en 
gemakkelijker maken. Een van deze functionaliteiten 
is de unieke en onderscheidende QuickUp, waarmee 
u rechtstreeks vanuit het platform kunt melken. 
Dit verbetert de ergonomische omstandigheden 
en vermindert het aantal handelingen per geit. De 
QuickStart zorgt ervoor dat het melken automatisch 
start wanneer de tepelbekers omhoog worden 
gebracht. Dankzij deze twee functionaliteiten kunt u 
vanaf 2.7 seconden aansluiten per geit*. Daarnaast 
bespaart u 10 minuten intensief werk dankzij 
onze automatische spoelstand en startpositie bij 
elke melkbeurt. De grote bewegingsvrijheid van 
de tepelbekers waarborgt een sneller en soepeler 
melkproces.

QUICKUP
De QuickUp is een unieke manier om geiten te melken, omdat de 
tepelbekers uit het platform komen. De tepelbekers bevinden 
zich daardoor direct onder de spenen, zodat ze met één verticale 
beweging worden aangesloten. Deze ergonomische ontwikkeling 
zorgt ervoor dat u minder handelingen per geit hoeft uit te voeren. 
Dit is niet alleen een ergonomisch voordeel, maar u kunt nu vanaf 
2.7 seconden aansluiten per geit*. Tevens zorgt het voor een hoge 
capaciteit zonder dat dit ten koste gaat van het melkproces en voor 
betere werkomstandigheden voor de melker.

De constructie van de QuickUp is uitgebreid getest in de praktijk. 
Één cylinder per stand en geen luchtventielen onder het platform. 
Dit resulteert in een robuust en onderhoudsvriendelijk systeem. 
Bovendien zorgt diezelfde cilinder ervoor dat de tepelbekers in de 
juiste positie worden gebracht voor de reiniging.
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2RO CARROUSEL BUITENMELKER 

“ De 2RO carrousel buitenmelker  
maakt uw werkzaamheden efficiënter 
en eenvoudiger.”

•  Snel aansluiten - 2,7 seconden per geit*
•  Robuuste constructie - één cilinder 

per stand
•  Ergonomisch melken - lichte tepelbekers 

en een korte afstand tot de spenen
• Automatische spoelstand en startpositie 
•  Continu melken bij de ingang voor 

tweede ronde
•  Onderhoudsvriendelijk - door de 

uitschuifbare IDC

* 2,7 seconden is haalbaar, afhankelijk van het geitenverkeer en de melker.
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01  Milking Parlour Monitor 

02  Pipe feeder 

03  Apollo Identificatie

04  UniMilco

05  Uitschuifbare IDC

06  QuickUp

07  Seperatie emmer

05 06 07
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EENVOUDIG EN OPTIMAAL MELKEN
De grote bewegingsvrijheid van de tepelbekers maakt het 
melksysteem geschikt voor alle soorten geiten (kleine, grote 
en verschillende soorten uiers). Dankzij de transparante 
tepelbekers en leidingen is een visuele controle van het 
melkproces mogelijk. Indien een geit nog niet is uitgemolken, 
kan het dier voor een tweede ronde gaan.

QUICKSTART 
Zodra de melkbekers omhoog gaan wordt het vacuüm 
automatisch geactiveerd door de QuickStart en start het 
melkproces. Het enige dat u hoeft te doen is de melkbekers 
aansluiten en de rest verloopt automatisch. De QuickStart 
waarborgt ook een zorgvuldige afname na het melken. 
Bovendien stopt het vacuüm in de melkbekers voordat deze 
worden afgenomen.

VEILIG EN COMFORTABEL
De standbreedte is 45 cm, zodat de geit voldoende 
bewegingsvrijheid heeft. In de stand heeft de QuickUp een
breedte van slechts 20 cm, zo kunnen de geiten het platform 
veilig betreden en hebben ze tijdens het melken voldoende 
comfortabele ruimte om te staan. Bovendien zijn alle randen 
glad en afgerond, zodat deze geen risico vormen voor de 
geit en de melker.

APOLLO FARM CONTROL 
Apollo Farm Control geeft u meer controle over de 
belangrijkste parameters voor uw melkveehouderij. Met 
actuele data uit Apollo Farm Control kunt u uw dagelijkse 
routines efficiënter beheren, zodat u uw geiten goed kunt 
volgen. U kunt doorlopende processen, zoals het melken, 
voorgeprogrammeerde krachtvoeruitgifte en identificatie 
en selectie van de dieren, op uw eigen behoeften aanpassen.

“De QuickUp is geschikt voor alle soorten geiten.”

PLUG & PLAY
De melktechnologie is voorgeassembleerd en kan direct 
in de melkstal worden geïnstalleerd. Elke melkstand 
wordt, voordat het de fabriek verlaat, onderworpen 
aan uitgebreide testen zodat deze in een korte tijd 
operationeel is. 

FLEXIBELE OPLOSSINGEN
Binnen het aanbod van onze complete melksystemen 
bieden we flexibele oplossingen aan. Uiteraard 
aangepast aan de wensen en eisen van de individuele 
melkveehouder. SAC staat hierbij voor u klaar. Wij 
nemen u graag mee in de tocht naar de ideale oplossing 
voor het melken van uw geiten. De 2RO carrousel 
buitenmelker van SAC is beschikbaar van 60 tot en met 
120 standen. 
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TECHNOLOGIE | SERVICEGERICHT 

Met alle technologie aan de voorkant, is het 
gemakkelijk toegankelijk voor u en de technicus. 
De uitschuifbare IDC geeft u makkelijk toegang, 
waardoor onderhoud eenvoudig uit te voeren is.

De robuuste constructie is voorzien van slechts 
één cilinder per stand zonder ventielen onder het 
platform. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze 
gepatenteerde en innovatieve curvebaan.

Melkkwaliteit 

Carbon Footprint 

Ergonomie 

Dierenwelzijn

Levensduur 



SAC 
Transpor tweg 4 
8304 AX Emmeloord 
Nederland
+31 (0)527 638 652
Info-nl@sacmilk ing.com 

Volg ons op Social  Media: 
facebook.com/sacneder land
l inkedin.com/company/sacmilk ing 
youtube.com/sacmilk ing 

Ga voor meer informatie naar :
sacmilk ing.com 


