
GEA DairyRotor T8900
Hoge prestaties met een uniek ontwerp



De GEA DairyRotor T8900 is speciaal ontwikkeld 

voor grote melkveebedrijven en kan draaisnelheid 

omzetten in productiviteit. Dit kan eenvoudig 

dankzij het uiterst flexibele ontwerp van het systeem. 

U configureert de grootte en apparatuur die precies 

bij u passen en laat GEA uw visie op de boerderij van 

de toekomst, vandaag de dag realiseren.

De waarde van productiviteit 

Met GEA profiteert u van geweldige capaciteit en 

prestaties. De T8900 is afgestemd op superieure 

prestaties en naadloze processen tot in de kleinste 

details – van koeverkeer tot protocolhandelingen en 

melkstroom. De T8900 is speciaal ontworpen voor 

middelgrote tot grote melkveebedrijven en is de 

krachtige roterende melkstal in de DairyRotor-serie 

van GEA. Deze melkstal voorziet u van op maat 

gemaakte technologie voor uitstekende productiviteit 

en efficiëntie.

Ongeëvenaard comfort 

Stelt u zich voor dat u dag in een schone, goed 

georganiseerde omgeving werkt. Het nieuwste van 

het nieuwste op het gebied van ergonomie maakt 

een comfortabele werkwijze met dagelijkse routines 

mogelijk. De soepel afgeronde en overzichtelijke 

kabinetten van het systeem maken van het melken 

een genot, waardoor een snelle toestroom van koeien 

in een rustige sfeer mogelijk is.

Consistent robuust voor continu gebruik 

GEA bewijst al tientallen jaren robuuste en betrouw- 

bare draaistallen te kunnen leveren.  

Bovendien kan het systeem ideaal worden aangepast 

aan uw behoeften en budget. Kies uit een breed scala 

van GEA’s melkcomponenten voor een sterke en 

toekomstgerichte investering.

Vooruitstrevende  
efficiëntie 

Biedt geweldige melkprestaties, comfort 
en duurzaamheid

DE GEA DAIRYROTOR T8900
roterende melkstal ontworpen conform hoge  

standaard van melkveebedrijven over de hele wereld.
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Hoge prestaties 

Hoge prestaties van de veestapel van elke omvang

De kudde van vandaag ziet er morgen misschien anders uit. 

Of u nu snel of gestaag groeit, de GEA DairyRotor T8900 kan 

u helpen om het uiterste in productiviteit te bereiken en kan 

worden aangepast aan uw behoeften.

Vier baanbrekende seconden

Superieure productiviteit begint met vrij koeverkeer en 

snellere melkroutines. In slechts vier seconden kan de koe 

het platform betreden. De overzichtelijke kabinetten en het 

geoptimaliseerde ontwerp van de melkstal maken het verlaten 

ook eenvoudig. Voor uw bedrijf betekent dat een hoge doorvoer 

en productiviteit in combinatie met snel koeverkeer  en 

koecomfort.

Ideale uitvoering om aan uw behoeften en budget  

te voldoen

Kies een concept op maat dat is aangepast aan uw behoeften 

en uw budget. U investeert uitsluitend in de apparatuur 

die bij uitstek geschikt is voor u. Laat GEA FarmDesign 

u helpen om uw visie te realiseren met eersteklas 

ondersteuning en deskundige antwoorden.

INNOVATIEF ONTWERP 
en snellere melkroutines zorgen voor soepel koeverkeer.

Bewezen koeherkenning kan naadloos worden geïntegreerd:

De DairyRotor T8900 laat klantspecifieke wensen toe op het gebied van 

herkenning voor meer flexibiliteit.

Ongeacht de grootte van uw veestapel bent u klaar 
voor duurzaam melksucces.

• 32-120 melkstallen voor middelgrote tot grote 

kuddes

• Flexibel ontwerp: 75° of 90° koepositie, V-vor-

mige of parallelle ingang

• Standaard- en Subwayversie beschikbaar

• Melkefficiëntie, zelfs voor kleine kuddes 
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Ideale omgeving

Tijdsbesparing bij aansluiten melkstel

Het melkstel is perfect gepositioneerd om een snelle en 

comfortabele werking mogelijk te maken en tegelijkertijd de 

fysieke belasting te minimaliseren. Ondertussen houden de 

melkmeters en het afnamesysteem continu toezicht op 

het melkproces.

Veel comfort voor uw koeien

Zonder scherpe randen en met soepel afgeronde roestvaststalen

oppervlakken is dit systeem ergonomisch dé ideale omgeving 

voor uw veestapel. Uw koeien zullen snel wennen aan het 

comfortabele ontwerp van hun moderne melkstand.

 

Snel datamanagement

Alle dier- en systeemparameters komen samen in één high-speed 

netwerk: van dierherkenning en realtime gezondheidsgegevens 

tot melkopbrengst – de T8900 roterende melkstal kan 

naadloos worden gekoppeld aan het veemanagementsysteem 

van GEA. De carrouselparameters bieden inzicht in nieuwe 

mogelijkheden voor procesoptimalisatie: met een breed scala 

aan feedbackfuncties kunt u op elk gewenst moment de status 

bewaken van GEA’s reinigingstechnologie en alle andere 

  lopende processen.

Alle processen van het veemanagementsysteem worden visueel en 

real-time weergegeven voor eenvoudig herdmanagement.

De DairyRotor T8900 biedt een perfect georganiseerde 
werkplek waar medewerkers een onbelemmerd zicht hebben 
en gemakkelijk toegang hebben tot de uiers van de koe voor 
een snelle en efficiënte aansluiting.

Geoptimaliseerde handeling verbetert het gehele melkproces.

IN PERFECTE POSITIE IN EEN MUM VAN TIJD 
voor een vloeiend melkproces zonder hefboomwerking van  

het melkstel.

• Ideale bedienings- en koecomfort

• Uitvoerbaar met het volledige gamma van 

GEA-melkstellen en bevestigingstechnologie

• Optionele integratie van voerbakken voor         

voeren per melkstand

• Overzichtelijk veemanagementsysteem met 

realtime gegevens
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Hoge hygiënestandaard 

De robuuste roestvaststalen  oppervlakken van de T8900 zijn 

eenvoudig te reinigen. Een volledig spatscherm aan de voorzijde 

van de koe houdt de omgeving veilig en droog. De melkvoerende 

onderdelen, zoals de melkontvangst, zijn veilig verborgen onder 

het grote betonnen platform. Het schuine dek zorgt voor een 

eenvoudige en schone afvoer van water en mest.

Reinigingsefficiëntie van de 
bovenste plank

Het innovatieve ontwerp van de T8900 biedt ook voordelen 
voor netheid, waardoor de kwaliteit van de melk gewaarborgd is, 
melking na melking.

RINGLEIDING MET SPROEISYSTEEM VERWIJDERT AL HET VUIL 
voordat de volgende koe het melkplatform betreedt.

• Eenvoudig te reinigen voor onberispelijke hygiëne 

• Schuin platform voor eenvoudige reiniging

• Materialen snel en goed te reinigen

• Gesloten kabinet beschermt alle melkcomponenten
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Hoge betrouwbaarheid 

Veilige en solide basis

GEA’s DairyRotor T8900 betekent veiligheid en betrouwbaarheid 

voor uw melkproductie. Alle componenten zijn ontworpen 

voor consistente, hoge prestaties. Hoogwaardige materialen 

en robuust ontwerp vormen de veilige en solide basis van uw 

melkveebedrijf.

Stabiele aandrijving 

Het duurzame, onderhoudsarme quad-roller systeem is een 

unieke toevoeging. De soepel rollende nylon wielen zijn 

onderhoudsvriendelijk en uiterst energiezuinig.

 

Alles op deze basis 

Elke ronde is de modulair ontworpen, roterende koppeling 

perfect afgestemd op het aantal melkstanden, waardoor 

processen van zowel de melkstroom alsook de stroom- en 

vacuümvoorziening, gegevensoverdracht en exacte  

positionering van het platform.

Consistent en betrouwbaar. Alle systeemcomponenten van 
de DairyRotor T8900 zijn uiterst duurzaam en ontworpen om 
bestand te zijn tegen slijtage door continu gebruik.  
Haal optimaal resultaat uit uw melkveebedrijf door technologie 
met een lange levensduur die is ontworpen om uw veestapel 
van alle soorten en maten te melken. 

CONSTANT, CONSISTENT MELKEN
ontworpen voor levenslange betrouwbaarheid.
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Snel op weg naar succes

Een slimme toekomst begint met de T8900 roterende 
melkstal uit GEA’s DairyRotor-serie. Maak het een  
belangrijk onderdeel van uw strategie, want productiviteit 
in combinatie met geweldige prestaties en operationele 
efficiëntie helpt uw bedrijf op weg naar succes.

• Modulaire opbouw zorgt voor snelle installatie

• Toegankelijke componenten voor eenvoudig onderhoud

• Solide ontwerp voor continu gebruik

• Hoogwaardige constructie zorgt voor maximale betrouw-

baarheid en lange levensduur

• Duurzaam “quadroller” systeem met weinig onderhoud
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Notities
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GEA Nederland

GEA Farm Technologies

Munstertraat 5

7418 EV, Deventer Tel +31 570-663366 gea.com/nederland

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.

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


