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… en de juiste richting is bepaald



Met AutoSelect stuurt u uw dieren in de juiste richting!

Een zorgvuldige dierbehandeling en – controle is de 
basis voor een gezonde en goed presterende veesta-
pel. Met het selectiesysteem van GEA Farm Technolo-
gies vervalt het handmatig uitzoeken en omslachtig 
selecteren van uw vee! GEA Farm Technologies biedt 
verschillende systemen om individuele dieren of 
groepen efficiënt, snel en betrouwbaar automatisch 
te scheiden.

Hoe functioneert een effectief selectiesysteem
zonder veel inspanning?
Ongeacht voor welk systeem u kiest, de selectiesystemen
AutoSelect 3000/3000 SA en 5000 zorgen voor een 
besparing van uw waardevolle arbeidstijd. Gerangschikt 
vanuit de melkstal passeren de dieren één voor één 
het selectiesysteem. Na iedere melkbeurt worden de 
dieren betrouwbaar en snel van de kudde gescheiden. 
Het systeem functioneert d.m.v. elektronische dierher-
kenning, in verbinding met het DairyManagement-
Systeem 21 (eenvoudige ingave in de melkstal of de 
pc volstaat) of als “Stand Alone” systeem.
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... en de richting is bepaald



AutoSelect 3000 SA is speciaal geschikt voor snelle,
betrouwbare en eenvoudige individuele dierselectie.
Tijdens het melken wordt bij het betreffende dier een
responder door middel van klittenband aan de ach-
terpoot bevestigd. Door middel van deze responder 
wordt het betreffende dier, zodra zij het selectiesys-
teem betreedt, geïdentificeerd en bij de juiste groep 
geplaatst. Even en oneven respondernummers be-
palen bij welke groep het dier geplaatst wordt. Na 
de behandeling wordt de responder eenvoudig weer 
afgenomen.
Bij AutoSelect 3000, geïntegreerd in het Dairy-
ManagementSysteem 21, worden de dieren altijd van
een responder voorzien. De selectie wordt centraal
via DairyPlan C21 aangestuurd. De opgegeven
selecties kunnen na iedere melkbeurt eenvoudig
gewijzigd worden. Op deze manier verloopt de
selectie volautomatisch.

De dierherkenning vindt kort na het toegangshek 
plaats. Het toegangshek wordt onmiddellijk
achter het dier gesloten.
Effect: het selectiesysteem wordt voor opdringende 
dieren afgeschermd. Fotocellen binnen het hek 
controleren de selectiepoorten.
Conclusie: optimale selectienauwkeurigheid!

Het selectiehek opent zich pas voor het te selecteren 
dier als de fotocellen hebben waargenomen dat het 
voorgaande dier het selectiesysteem heeft verlaten.
Effect: het selectiesysteem is optimaal afgestemd.
Conclusie: optimale arbeidsefficiëntie!

Wanneer het selectiesysteem is afgesloten, opent het 
toegangshek zich opnieuw voor het volgende dier.

AutoSelect 3000 SA (Stand Alone)
de eerste stap naar automatisering
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... maakt een veelvoud aan bedrijfsspecifieke
selectiemogelijkheden voor groepen en individuele
dieren in het DairyManagementSysteem 21 mogelijk
(tot 5 selectiegroepen, max. 4 separatieruimtes).

Effect: het toegangshek sluit na het eerste dier. De
selectie is zo optimaal ingesteld.
Conclusie: selectiefouten worden vermeden – hogere 
arbeidsefficiëntie Wanneer de fotocellen signaleren
dat het eerste dier het selectiesysteem heeft verlaten, 
opent het toegangshek zich voor het volgende dier.
Effect: het volgende dier wordt hiermee in de volgende 
groep ingedeeld.
Conclusie: vroegtijdige selectie - bijzonder

AutoSelect 5000
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Door de vroegtijdige (vooraf ingestelde) eerste herken-
ning opent het selectiehek zich in de geplande richting.
Effect: de weg is vrij voor het te selecteren dier (ook bij 
veel wisselingen van selectierichtingen – groepsselectie).
Conclusie: lastig, handmatig selecteren vervalt ook bij 
groepsselectie. Wanneer het eerste dier in het selectie-
hek staat, wordt ondertussen het volgende dier al 
herkend.



FeedSelect – 
de deur naar voedering

In tegenstelling tot automatische
dierselectie wordt bij FeedSelect de
melkveestapel in prestatiegroepen
ingedeeld en in de stal selectief 
gevoerd. Het hek opent alleen 
wanneer het dier door middel 
van responder/ Rescounter wordt 
herkend en deze in DairyPlan C21 
toegang tot FeedSelect heeft 
gekregen.
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 AutoSelect 3000 SA –
 het selectiesysteem zonder
 gegevensuitwisseling met het
 DairyManagementSysteem 21

• Betrouwbare automatische
 individuele dierselectie
• Eenvoudig in gebruik resp.
 selectie door middel van indi-  
 viduele responderbevestiging
• Tot 3 selectiegroepen mogelijk,
 voor een gelijktijdig selecteren
 voor verschillende behandelings- 
 doelen
• Hoge selectie-zekerheid
• Integratie in het Dairy-
 ManagementSysteem 21
 mogelijk

 AutoSelect 3000 –
 het selectiesysteem met
 gegevensuitwisseling met het
 DairyManagementSysteem 21

• Betrouwbare volautomatische
 individuele dierselectie
• Sturing via DairyPlan C21
 (selectiemogelijkheden kunnen
 onafhankelijk van melktijd en
 –plaats ingegeven worden)
• Tot 3 selectiegroepen mogelijk,
 voor een gelijktijdig selecteren
 voor verschillende behandelings- 
 doelen
• Selectievoorwaarden (bijv.
 verhoogde activiteit etc.) zijn in
 DairyPlan C21 programmeerbaar
• Tijdsbesparing door een volledig
 geautomatiseerd selectiesysteem

 AutoSelect 5000 –
 het selectiesysteem met
 gegevensuitwisseling met het
 DairyManagementSysteem 21

 • Betrouwbare volautomatische
 individuele en groepsselectie
• Tot 5 selectiegroepen mogelijk,
 voor een gelijktijdig selecteren
 voor verschillende behandelings- 
 doelen
• Sturing via DairyPlan C21
• Vroegtijdige herkenning (voor
 het selectiehek)
• Twee selectiepoorten na elkaar
 mogelijk
• Hoge selectiezekerheid
• Flexibel; geschikt voor
 verschillende typen stalbouw
 (oude gebouwen etc.)
• TaxaTron – weeginstallatie
 integreerbaar
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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.

Wij leven naar onze waarden.
Toonaangevend • Passie • Integriteit • Verantwoordelijkheid • GEA-versiteit

GEA Farm Technologies Belgium NV

Hagelberg 1, B-2250 Olen
Tel. 014/28 28 90, Fax 014/21 05 07
geafarmtechnologies.be@gea.com
www.gea-farmtechnologies.be

GEA Farm Technologies Nederland BV

Hidalgoweg 8, 8938 BA Leeuwarden
Postbus 203, 8901 BA Leeuwarden
Tel. 058-2 91 11 92, Fax 058-2 91 11 10 
algemeen.farmtechnologies@gea.com      
www.gea-farmtechnologies.nl


