
GEA DairyRobot R9500
De nieuwe norm in automatisch melken
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De nieuwe norm in 
automatisch melken

 Optimale melkkwaliteit
 De melkrobot met het laagste celgetal en optioneel de unieke celgetalmonitoring 

 per kwartier 

 Gezonde uiers binnen handbereik
 Goede toegankelijkheid tot het uier

 Unieke aansluitsoftware
 Geen handmatige handelingen wanneer de koe voor het eerst in 

 de robot komt

 Zuinigste melkrobot
 Bijna volledig elektrische robot met officieel DLG certificaat 6298

 Kwartierseparatie
 Automatisch separeren per kwartier mogelijk
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Het DairyRobot R9500 automatisch melksysteem zorgt voor optimale melkkwaliteit en 

perfecte speenconditie voor een langere levensduur van uw koeien. De korte melkslangen 

zonder vernauwingen in de meetapparatuur zorgen voor een minimum aan vacuümdrop 

waardoor de capaciteit zeer hoog is. 

Het moderne en functionele ontwerp van de DairyRobot R9500 met een groot touchscreen 

en eenvoudige bereikbaarheid van de uier, vereenvoudigt het management terwijl u 

eenvoudig de koeien kunt bereiken die speciale aandacht nodig hebben. De DairyRobot 

R9500 is zeer compact qua bouw en daardoor praktisch overal inpasbaar.

Het overzichtelijke grote touchscreen zorgt voor een eenvoudige bediening. De DairyRobot 

R9500 is de meest compacte melkrobot en heeft daardoor vele plaatsingsmogelijkheden 

zodat we voor iedere situatie de perfecte oplossing kunnen bieden.



Optimale melkkwaliteit 

 Minimaliseert risico op kruisbesmetting door het “In-liner” melkproces

 Elke speen wordt elke keer gereinigd

 Laag celgetal door snel te melken met een stabiel vacuüm 

 Inline dippen, elke speen wordt altijd optimaal gedipt

 Lage zuurtegraad door de korte melkslangen met grote diameter en 
 een frequentie gestuurde melkpomp  
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Uniek melkproces

Door het “In-liner” melkproces is elke melking gelijk. Alles gebeurt in de melkbeker. 

Met maar één keer de speen zoeken start het melkproces. De spenen worden gewassen, 

individueel gestimuleerd, voorgestraald, gemolken en gedipt. 

Na het melken wordt de melkbeker grondig gedesinfecteerd en is weer klaar voor de 

volgende melking.



Perfecte speenbescherming, vanaf het begin, met de DairyRobot R9500.  

De complete melking gebeurt “in-liner” dus in de gedesinfecteerde melkbeker. 

Direct nadat de speen is aangesloten begint de stimulatie met verlaagd vacuüm 

en 300 slagen / min. Hierbij is de tepelvoering afgesloten voor een minimale 

speenbelasting. Elke koe heeft haar eigen optimale stimulatietijd aan de hand van 

haar lactatiestadium.

Na het aansluiten begint direct het reinigen van de speen in de 

melkbeker en tegelijkertijd vindt de stimulatie plaats. Vervolgens 

wordt de speen voorgestraald. De melksensor kijkt naar kleur, 

geleidbaarheid, temperatuur, melksnelheid en melkhoeveelheid op 

kwartierniveau. De geijkte melkmeter meet de complete hoeveelheid 

melk die naar de tank gaat.

Door de korte melkslang en sensoren zonder vernauwingen, is de 

vacuümdrop bij snel melkende koeien minimaal. Dit resulteert in een snelle 

effectieve en toch veilige melking Door de unieke GEA melktechniek zijn de 

instellingen op groepsniveau aan te passen zodat voor elke koe de optimale 

instelling gekozen kan worden.

Voor een optimale speenverzorging heeft de DairyRobot R9500 standaard dippen in de 

melkbeker. Door een gepatenteerd systeem kan GEA als enige fabrikant dippen in de 

melkbeker. Aangezien het op een optimaal moment gebeurt, wanneer de speen is  

uitgerekt, zorgt dit voor een perfecte dipping met een 100% effectief gebruik van  

dipmiddel. Uiteindelijk resulteert dit in een optimale speenkwaliteit.

DairyMilk M6850 celgetalmeting

Het unieke van het celgetalmeetsysteem van GEA is dat 

tijdens de gehele melking continu het celgetal wordt 

gemeten op kwartierniveau. Dit zorgt ervoor dat er 

een waarschuwing op kwartierniveau veel eerder en 

nauwkeuriger komt. Dus, stel er is een koe die normaal een 

celgetal van 70.000 cellen heeft en één kwartier 

heeft 250.000 cellen, dan wordt er direct een melding 

gegeven. Zou dit in mengmelk gemeten worden, dan 

is het gemiddelde van vier kwartieren 112.500 cellen 

en wordt er geen melding gegeven. De M6850 heeft 

geen verbruiksmiddelen nodig. Daarnaast is selectief 

droogzetten per kwartier eenvoudig mogelijk.
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Water- en energiezuinige buffertanks van GEA

De buffertanks van GEA zijn er in diverse maatvoeringen van 150 Liter 

tot 1.000 liter. Door middel van een buffertank kunt u doormelken tijdens 

het ledigen en reinigen van uw melkkoeltank. 

Unieke melkontvangst

Het unieke cycloonvormige melkglas en de frequentie gestuurde melkpomp 

zorgen ervoor dat de melk rustig en continu naar de tank wordt gepompt zodat 

de zuurtegraad van de melk extreem laag blijft. Een ander voordeel is dat de 

melk langzaam door de GEA PK1500 platenkoeler wordt gepompt, zodat er een 

maximale afkoeling wordt gerealiseerd tot ca. 2 °C boven de watertemperatuur.

Effectieve energiezuinige desinfectie

De DairyRobot R9500 heeft een effectief desinfectiesysteem. Ook de poriën van 

de tepelvoering worden steriel gemaakt waardoor de desinfectiegraad ongekend 

hoog is, zonder gebruik te hoeven maken van heet water. De kans op besmetting 

via de melkapparatuur is daardoor uiterst klein.

GEA koeltanks onderscheiden zich door:

•  Zeer goede isolatiewaarden

•  Een intelligente tanksturing die zorgt voor een goede reiniging met 

weinig water 

•  Laag energieverbruiK
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 Veilig en ergonomisch aansluiten

 Droogzetten in de robot

 Behandelen van het uier

 De mogelijkheid om na het afkalven een eventuele droogzetter 
 te verwijderen

De DairyRobot R9500 kan vele koeienrassen melken

De box is aanpasbaar aan de veestapel en kan diepe en hoge uiers aansluiten. Daarnaast 

biedt GEA een brede range van tepelvoeringen voor verschillende speenvormen en 

-maten. In bijzondere situaties is het mogelijk om de koe handmatig aan te sluiten. 
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Gezonde uiers binnen handbereik
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Het slimme M-View touchscreen 

De GEA DairyRobot R9500 heeft vele innovatieve functies op een groot touchscreen beschikbaar. 

Zo ziet u de live status van de melkbox en het melkproces. Daardoor is eenvoudige bediening van 

de box mogelijk en kunnen individuele koegegevens worden opgevraagd. 

De focus op melken

Dankzij een goed zicht, inclusief LED verlichting, op het uier en een goede uierbereikbaarheid 

kunnen eenvoudig handelingen aan het uier worden verricht. Denk hierbij aan controle of 

droogzetten en in sommige gevallen handmatig aansluiten. 
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Snel en eenvoudig aansluiten

De G5 TOF (Time-Of-Flight) camera op de aansluitarm, 

detecteert de speen én de melkbeker en sluit aan zonder dat 

coördinaten worden ingeleerd. Hiermee is het inleren van de 

eerste melking in de DairyRobot R9500 verleden tijd. 
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Geoptimaliseerd ontwerp voor maximaal koecomfort

De ingang van de DairyRobot R9500 is erg ruim zodat ook grote 

koeien snel de robot kunnen betreden. Wanneer de koe herkend 

is, gaat de voerbak in de ingestelde positie. De koe voelt zich vrij 

in de robot en laat zich makkelijk aansluiten wat het vrijkomen 

van de oxytocine ten goede komt.

Wanneer de koe de robot verlaat draait de voordeur met 

voerbak weg. Tijdens het wegdraaien van de voerbak wordt deze 

automatisch afgesloten. Hierdoor wordt voer morsen voorkomen 

en de robotcapaciteit verhoogd. Ook de voorste zijdeur gaat 

automatisch open zodat de koe alle ruimte krijgt om de robot  

te verlaten. 
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De aansluitarm met het melkstel

De extreem robuuste en betrouwbare aansluitarm is, dankzij 

een uniek contragewicht, zwevend. Door deze constructie is het 

energieverbruik zeer laag. Ook de melkbekers hangen altijd in 

de juiste positie, ongeacht de bewegingen van de koe.



Intelligente verzorgingsunit 

De verzorgingsunit verzorgt alle toevoer van en naar de  

DairyRobot R9500 zoals water, stroom, desinfectie, dip, perslucht 

en de complete reiniging. Verbruik van middelen, maar ook de 

temperatuur van de complete reiniging wordt gemeten en online 

weergegeven. Door meerdere DairyRobot R9500 op dezelfde 

verzorgingsunit te plaatsen, bespaart deze wel tot 30% op 

water, energie en verbruiksmiddel door alles in één keer met de 

bewezen circulatiereiniging te reinigen. Dit resulteert in een zeer 

zuinige robot.
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Melkseparatie 

De DairyRobot R9500 wordt standaard uitgerust met een 

MS1 melkseparatie. Deze heeft één 30 liter separatie-emmer 

en de mogelijkheid om melk af te voeren. De MS1 kunt u ook 

gebruiken om een melkbuggy te vullen. Als optie kunt u ook 

kiezen voor de MS20 melkseparatie. Deze heeft drie emmers 

van 20 liter. De MS20 is modulair uit te bouwen naar 6 of 9 

emmers en is geheel van RVS. U kunt de MS1 en de MS20 ook 

combineren.
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A: DairyRobot R9500        

B: Koeselectie  

C: Separatieruimte        

D: Separatieruimte stro   

E: Split entry        

F: Bedieningsruimte   

G: Machineruimte      

H: RMO ruimte

I: Mestrobot  

J: Koeborstel  

K: Voerrobot  

L: Kalverboxen

M: Weideselectie

N: Droge koeien

O: Afkalfruimte

P:  Mestschuif

Het GEA Stalconcept voor optimaal koeverkeer 

De GEA DairyRobot R9500 is de meest compacte melkrobot op 

de markt. De robot is zelf maar 3,5 meter lang en 1,5 meter breed 

en heeft geen robotarm die uitsteekt in de schone ruimte. Dit 

maakt de robot flexibel in de mogelijkheden om te plaatsen in 

uw stal. Uniek is GEA met de GuidedExit opstelling. Dit is een 

gecontroleerde uitloopgang voor de robots langs en geeft u extra 

mogelijkheden in uw stalplanning. GEA heeft verschillende 

robotselecties. Alle robotselecties van GEA hebben het unieke 

herkenningssysteem waardoor de koe tijdens het lopen herkend 

wordt. Dit betekent een ongekend hoge capaciteit.
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Toekomstgericht partnerschap

 Professionele dealers

 Sterke landelijke ondersteuning

 Wereldwijde GEA organisatie

Wanneer u overgaat tot aanschaf van de DairyRobot R9500 van GEA, bent u  

verzekerd van een optimale begeleiding. De GEA Dairy Management Support zorgt 

ervoor dat u, uw bedrijf en veestapel goed voorbereid worden om te gaan melken met 

een robot. Deze professionele begeleiding begint al bij het aankoopmoment.  

In dit begeleidingstraject is er tevens overleg met uw dierenarts en veevoeradviseur.  

In de eerste week van de opstart wordt u intensief begeleid om goed te kunnen werken 

met de melkrobot. Dairy Management Support zorgt ervoor dat u uw doelstellingen 

kunt behalen. 
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Service op maat

De service van de DairyRobot R9500 bestaat uit drie varianten serviceovereenkomsten 

genaamd: Basis, Standaard en Compleet. Op deze manier kunt u kiezen welke service 

het beste bij u past. 

Uniek is dat de DairyRobot R9500 met meerdere melkboxen op één verzorgingsunit 

aangesloten kan worden. Dit bespaart veel water, stroom en verbruiksmiddel maar 

optimaliseert ook de servicetijd en onderdelen. Vele componenten in de DairyRobot 

zijn hetzelfde zijn als bij de GEA melkstallen. Daardoor zijn er minder unieke 

robotonderdelen nodig. 
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DairyRobot menu

Het DairyRobot menu is een speciaal ontworpen managementprogramma 

voor de GEA melkrobot. Met dit programma heeft u toegang tot alle 

managementgegevens van uw complete veestapel. Het overzichtelijke 

koekalender livebeeld zorgt ervoor dat u in één muisklik bij de juiste 

koe bent. Ook koeien separeren voor bijvoorbeeld drachtcontrole kan 

met één muisklik. Het voerprogramma heeft uitgebreide mogelijkheden 

en is eenvoudig en duidelijk in te stellen. De melk/voertabel kan naar 

keuze de krachtvoergift automatisch overnemen en zo de efficiëntie van 

uw melkproductie verder doen stijgen. Het DairyRobot menu heeft een 

unieke manier van geleidbaarheidcontrole op kwartierniveau. Op deze 

manier heeft u goede grip op de dieren die extra aandacht vragen omtrent 

uiergezondheid.

FarmView

GEA FarmView is een online monitoringsprogramma voor de DairyRobot 

R9500. FarmView geeft u veel waardevolle informatie zoals  

melkhoeveelheden, technische prestaties maar ook water- en 

stroomverbruik gegevens. Daarnaast kunt u met een livebeeld de robot  

controleren en op afstand bedienen. Ook een duidelijk overzicht van nog 

te melken koeien heeft u online op uw telefoon tablet of PC.
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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

GEA Nederland

GEA Farm Technologies

Munsterstraat 5

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


