Katalog produktów
Higiena & Akcesoria

Spis treści
Higiena instalacji udojowej i schładzalnika
Mycie cyrkulacyjne ................................................................................................................. 5
Higiena zewnętrzna instalacji i pomieszczeń ....................................................................... 7

Higiena przed dojem i mycie wymion
Preparaty do higieny osobistej ............................................................................................. 8
Preparaty do mycia i dezynfekcji przedudojowej wymion ................................................. 9
Ręczniki i akcesoria ................................................................................................................ 12

Pielęgnacja i zdrowotność zwierząt
Dezynfekcja podojowa i pielęgnacja wymion ...................................................................... 17
Pielęgnacja wymienia ............................................................................................................ 18
Wspomaganie leczenia mastitis, ocena LKS ......................................................................... 20
Dezynfekcja między udojowa aparatów udojowych ........................................................... 22

Higiena i pielęgnacja racic
Produkty do kąpieli racic ....................................................................................................... 24

Dodatki żywieniowe i zakiszacze
Pójło poporodowe, preparat energetyczny, poskrom .......................................................... 27
Suszona siara, preparat przeciw biegunkom ........................................................................ 28
Zakiszacze ............................................................................................................................... 29

Produkty do walki z muchami i szkodnikami
Produkty do zwalczania much .............................................................................................. 30

Ubrania robocze
Fartuchy dojarza ................................................................................................................... 32
Ubrania robocze ...................................................................................................................

34

Produkt do obróbki gnojowicy bydlęcej ...........................................................

35

Akcesoria do Systemu Zarządzania Stadem ....................................................

36

2

·

Produkty wyposażenia obór
Czochradła .............................................................................................................................

38

Mieszacze powietrza ............................................................................................................ 38
Poidła ...................................................................................................................................... 39
Materace legowiskowe, separator do gnojowicy ................................................................ 40
System legowisk 2 D Optima ................................................................................................

45

System zgarniaczy łańcuchowych ......................................................................................... 45
Pompy do gnojowicy ............................................................................................................. 46
SR one - robot do czyszczenia ruszt .....................................................................................

46

Wentylacja w hali udojowej .................................................................................................

47

Kurtyny Galebreaker, bramy Agridoor ................................................................................. 48
Monobox - robot udojowy .................................................................................................... 49
GEA FR one - robot do podgarniania paszy ......................................................................... 50
Hale udojowe ......................................................................................................................... 51
Automatyczne systemy żywienia .......................................................................................... 52
Wozy paszowe, wycinaki i urządzenia do ścielenia ............................................................

54

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowym katalogiem zawierającym bogatą
paletę produktów zootechnicznych i akcesoriów.
Katalog dostępny u Dealera GEA lub na zamówienie pocztą elektroniczną na
adres: sales.poland@gea.com

·

Serwis
24 h na dobę/ 365 dni w roku
Regularny Serwis daje Ci najlepszą gwarancję:
przeciwdziałania chorobom wymion i związanych z nimi
skutków (zmniejszenie wydajności mlecznej, wzrost
kosztów leczenia, kosztów remontu stada itd.),
ograniczania nieprzewidzianych kosztów związanych
z wystąpieniem awarii urządzenia,
dbałości o najlepszą jakość mleka.

Skorzystaj z doradztwa serwisowego
Dealera GEA Farm Technologies w celu
sporządzenia planu serwisowego
urządzenia.

Regularny Serwis
Urządzenie udojowe pracuje przynajmniej dwa razy
dziennie, przez 365 dni w roku – więcej niż niejedna
inna maszyna w gospodarstwie.
Ponad 50% przypadków mastitis, szczególnie w postaci
podklinicznej, jest spowodowane niedostatecznie konserwowanymi i wadliwymi urządzeniami udojowymi.

Główne korzyści z wykonywania Regularnego Serwisu
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Indywidualna obsługa z dostawą
do gospodarstwa
Regularne odwiedziny Doradcy Farm Services

Doradca Farm Services chętnie obsłuży Ciebie
w gospodarstwie zapewniając:
bezpłatną dostawę produktów eksploatacyjnych do
gospodarstwa
Podczas regularnych wizyt Doradcy Farm Services w Twoim gospodarstwie zadbamy o bezpieczne zapasy produktów eksploatacyjnych oraz
dokonamy szybkiego, wizualnego przeglądu instalacji udojowej.
Nie musisz się obawiać, że nagle zabraknie Ci produktu.
Współpracując z Doradcą oszczędzacie czas i pieniądze.

doradztwo serwisowe i produktowe
Korzystając z usług Doradcy Farm Services otrzymasz fachową opiekę
serwisową i wysokiej jakości produkty. Specjalista chętnie doradzi, jaki
plan serwisowy dobrać do urządzenia, aby zagwarantować bezpieczny i komfortowy dój krów.
Doradca przeprowadzi również konsultację, jak należy używać produktów, aby efektywnie produkować najwyższej jakości mleko.

przyjazną i miłą obsługę
GEA Farm Technologies posiada wiedzę na temat doju i wszystkiego
co z tym związane.
Dla Klientów wiedza Daradcy Farm Services, jak również jego kompetencje, są dostępne bez żadnych ograniczeń.

·

Higiena instalacji udojowej i schładzalnika

CircoSuper AFM- zasadowy środek myjący
Alkaliczny płyn do mycia urządzeń udojowych i schładzalników. CircoSuper AFM usuwa
zanieczyszczenia takie jak tłuszcz mlekowy i białko. Przeznaczony do stosowania z wodą
o średniej twardości.
Nr art.

OPIS

7724-1020-500

5,8 kg

7724-1021-200

12,5 kg

7724-1022-500

25 kg

7724-1023-500

35 kg

7724-1024-000

60 kg

7724-1025-400

240 kg

CircoSuper SFM- kwaśny środek myjący
Kwaśny, płynny środek do mycia urządzeń udojowych i schładzalników. CircoSuper SFM
usuwa kamień mleczny, wodny i inne zakamienione złogi. Przeznaczony do stosowania
z wodą o średniej twardości.
Nr art.

OPIS

7724-3020-500

5,8 kg

7724-3021-200

12,5 kg

7724-3022-500

25 kg

7724-3023-500

35 kg

7724-3024-000

60 kg

7724-3025-400

240 kg
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CircoTop AFM – zasadowy środek myjący
Alkaliczny płyn do mycia urządzeń udojowych i schładzalników. CircoTop AFM usuwa
profesjonalnie stwardniałe zanieczyszczenia takie jak tłuszcz i białko. Działa przy wodzie
o dowolnej twardości. Zalecany do mycia silikonowych gum strzykowych.
Nr art.

OPIS

7724-1031-200

12 kg

7724-1032-500

25 kg

7724-1033-500

35 kg

7724-1035-400

240 kg

7724-1036-200

1200 kg

CircoTop SFM – kwaśny środek myjący
Kwaśny, płynny środek do mycia urządzeń udojowych i schładzalników. CircoTop SFM
usuwa kamień mleczny, wodny i inne zakamienione złogi. Przeznaczony do mycia z wodą
o dowolnej twardości. Zalecany do mycia silikonowych gum strzykowych.
Nr art.

OPIS

7724-3031-200

12 kg

7724-3032-500

25 kg

7724-3033-500

35 kg

7724-3035-400

240 kg

7724-3036-200

1200 kg

CircoX-tra AP - proszek do mycia gruntownego
Bardzo skuteczny proszek do mycia gruntownego instalacji udojowych i schładzalników.
Nr art.

OPIS

7724-0100-100

1 kg

AgroClean – monofazowy środek do ręcznego mycia
AgroClean to monofazowy preparat przeznaczony do ręcznego mycia konwi, schładzalników oraz innych akcesoriów udojowych. Przy regularnym stosowaniu AgroClean nie
ma potrzeby mycia powierzchni zasadowym lub kwaśnym środkiem myjącym. Preparat
skutecznie myje, powstrzymuje rozwój bakterii i pozostawia teflonową warstwę ochronną na powierzchni. Preparat jest bardzo wydajny oraz łagodny dla skóry dłoni.
Nr art.

OPIS

4070-3133-033

2 kg

Analiza jakości mycia w gospodarstwie.
Zapytaj Dealera.
Analiza procesu mycia przyrządem HyCheck umożliwia:
kontrolę skuteczności mycia w gospodarstwie
dobór optymalnej dawki środka myjącego w celu obniżenia kosztów eksploatacji
analizę jakościową wody bezpośrednio w gospodarstwie (twardość, zawartość żelaza i buforów)

·

Higiena zewnętrzna instalacji i pomieszczeń
AgroClair M- zasadowy środek myjący
Wszechstronny środek do zewnętrznego mycia i uniwersalnego stosowania. AgroClair
M oczyszcza podłoża, ściany i konstrukcje hali udojowej, zlewnie mleka. Bezpieczny dla
wszystkich materiałów. Stosowany do mycia ręcznego oraz wysokociśnieniowego.
Nr art.

OPIS

7724-7051-000

10 kg

7724-7052-000

20 kg

AgroClair AFM – zasadowy środek myjący
Alkaliczny, pieniący się środek do zewnętrznego mycia i dezynfekcji z aktywnym chlorem. AgroClair AFM jest alkalicznym koncentratem do oczyszczania różnych, obojętnych
alkalicznie, powierzchni w gospodarstwach rolnych.
Nr art.

OPIS

7724-7031-200

12 kg

7724-7032-300

23 kg

AgroClair SFM- kwaśny środek myjący
Kwaśny, pieniący się środek do mycia i dezynfekcji. AgroClair SFM jest kwaśnym koncentratem do oczyszczania różnych, obojętnych kwasowo, podłoży i powierzchni w gospodarstwach rolnych.
Nr art.

OPIS

7724-7041-200

12 kg

7724- 7042- 300

23 kg

Mycie pianowe z użyciem lancy spieniającej
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Higiena przed dojem i mycie wymion

DomoMild- mydło do mycia rąk
DomoMild jest łagodnym mydłem w płynie do mycia rąk stosowanym w rolnictwie oraz
przemyśle spożywczym. Skutecznie usuwa brud i bakterie a składniki pielęgnacyjne natłuszczają skórę rąk. Szczególnie polecany do mycia rąk przed dojem.
Nr art.

OPIS

7724-7010-100

1l

7724-7010-500

5 kg

DomoUltra - mydło do mycia silnie zabrudzonych rąk
Mydło do mycia szczególnie zabrudzonych rąk. DomoUltra usuwa silne zanieczyszczenia
olejem, smarem i barwnikami oraz poprawia jakość skóry rąk.
Nr art.

OPIS

7724-7020-100

1l

7724-7020-500

5 kg

DomoPlus - mydło kremowe do codziennego mycia rąk
Skutecznie zmywa zabrudzenia, nawilża, natłuszcza i pielęgnuje skórę rąk. Zawiera kwas
mlekowy, glicerynę i lanolinę.
Nr art.

OPIS

4070-3133-026

500 ml

·

Mycie wymion przed dojem
ProfilacPasta- pasta ze ścierniwem do bardzo brudnych rąk
Nr art.

OPIS

4070-2307-038

500 ml

OxyCidePré - środek dezynfekująco-myjący na bazie
aktywnych nadtlenków wodoru
OxyCidePré jest gotowym do użycia pianowym środkiem do predippingu z aktywnymi
nadtlenkami.
Stosowanie pianki przed dojem efektywnie zapobiega zakażeniom drobnoustrojami środowiskowymi obniżając ryzyko wystąpienia mastitis.
Stosowanie OxyCidePré optymalnie przygotowuje strzyki do doju, poprawia kondycję
skóry, czyni ją miękką i gładką.
Nr art.

OPIS

7724-5231-000

10 kg

7724-5232-000

20 kg

7724-5235-000

200 kg

7724-5236-000

1000 kg

DermaPré F - piana do mycia wymion
Pianowy środek do dippingu przygotowujący strzyk do doju.
DermaPré F jest nowym, gotowym do użycia, szybko działającym środkiem na bazie kwasu mlekowego. Przyjazne pH pomaga
tworzyć wydajną i ochronną dla strzyków aktywną pianę zapewniającą optymalną higienę przy jednoczesnym, oszczędnym stosowaniu.
Nr art.

OPIS

7724-5111-000

10 kg

7724-5112-000

20 kg

Wystarczy 10 sekund, aby produkt skutecznie zadziałał.

9

10

·

LuxPré - środek do mycia wymion
LuxPré jest skoncentrowanym środkiem myjącym i pielęgnacyjnym do mycia wymion
przed dojem. Dzięki obecności jodu posiada właściowości bakteriobójcze. Zawartość gliceryny wspomaga kondycję skóry strzyków. LuxPré jest ekonomiczny w stosowaniu.
Nr art.

OPIS

7724-5200-500

5 kg

7724-5201-000

10 kg

7724-5202-000

20 kg

Zastosowanie LuxPré z ręcznikami Dermatex

Zastosowanie LuxPré z ręcznikami papierowymi

SensoPré - środek do mycia wymion
Zawierający chlorheksydynę oraz glicerynę skoncentrowany środek do mycia wymion,
przyjazny dla skóry rąk, stosowany przed dojem. Łagodna receptura SensoPré pozwala
na stosowanie z ręcznikami papierowymi oraz Dermatex.
Nr art.

OPIS

7724-5210-500

5 kg

7724-5211-000

10 kg

7724-5212-000

20 kg

·

DermaPré - środek do mycia wymion
Skoncentrowany środek do higieny wymienia. Łagodna receptura zapewnia wspaniałą
i przyjazną skórze atmosferę. Doskonale współdziała z ręcznikami papierowymi oraz Dermatex
Nr art.

OPIS

7724-5190-500

5 kg

7724-5191-000

10 kg

7724-5192-000

20 kg

Zastosowanie z ręcznikami papierowymi

Zastosowanie z ręcznikami Dermatex

Ręczniki Dermatex można prać przed dojem w pralce przy użyciu
proszku dezynfekującego DomoWash PE
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Ręczniki i akcesoria

Sowotaan 200 - papier do wymion
Jednorazowy papier do wymion - 200 szt. rolka. Stosowany do mokrego lub suchego
oczyszczania wymienia. Odznacza się dużą absorpcją wilgoci.
Nr art.

OPIS

7315-0742-000

10 x 200 listków

Sowotaan Jumbo - papier do wymion
Jednorazowy papier do wymion - 1000 szt/duża rolka. Stosowany do mokrego lub suchego oczyszczania wymienia. Odznacza się dużą absorpcją wilgoci.
Nr art.

OPIS

7315-0744-000

6 x 1000 listków

Dermacel- papier do wymion
Profesjonalny papier do wymion. Struktura powierzchni odpowiada optymalnej jakości
oczyszczania. Przy stosowaniu „na sucho” zachowuje się w ręce elastycznie. Do stosowania również na mokro przy użyciu koncentratu do mycia wymion.Wysoka zdolność
absorpcji wilgoci.
Nr art.

OPIS

7315-0743-000

6 x 350 listków

7315-0743-000

16 x 6 rolek 350 listków

·

ProfilacLacto - nasączony papier do wymion z wiaderkiem
1000 listków
Mokry, nasączony roztworem na bazie kwasu mlekowego, jednorazowy papier
do wymion. 1 rolka - 1000 sztuk.
Nr art.

OPIS

4070-2307-002

ProfilacLacto papier z wiaderkiem 1000 listków

4070-2307-000

ProfilacLacto wkład 1000 listków

Sowotaan Wet – nasączony papier do wymion
Wilgotny jednorazowy papier do wymion przeznaczony do czyszczenia na mokro, nasączany roztworem alkoholu. 900 listków w foliowym worku jako zestaw startowy zalecamy zamówienie papieru do wymion (7315-4950-000) oraz wiaderka z pokrywą (73154974-400)
Nr art.

OPIS

7315-4950-000

Papier do wymion 900 listków

7315-4974-400

Puste wiaderko z pokrywą

7315-4975-400

Puste wiaderko

Dermatex - tekstylne ręczniki do wymion
50 szt w opakowaniu, dostępny jest wyłącznie w opakowaniach zbiorczych wg tabeli,
ręcznik wielokrotnego użytku ,zachowuje swoje właściwości nawet po 300 krotnym praniu, można prać w pralce do temperatury 95 ° C
Nr art.

OPIS

7315-4971-000

Dermatex 34 x 37 cm , 50 szt w op. zbiorczym po 6 szt

7315-4972-000

Dermatex 27 x 29 cm, 50 szt w op. zbiorczym po 6 szt

DomoWash PE - proszek do prania
Dezynfekcyjny proszek do termicznego prania ręczników do wymion Dermatex oraz
odzieży roboczej. Niszczy grzyby, bakterie,drożdże,wirusy.
Temp. prania i dezynfekcji tylko 60 C.
Nr art.

OPIS

7724-7002-000

20 kg, worek
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Przedzdajacz
Ułatwiający przedzdajanie - dzięki płaskiemu, minimalizującemu rozprysk,
wkładowi siatkowemu
Nr art.

OPIS

7315-0685-000

Przedzdajacz z sitkiem

Przedzdajacz Profilac

7315-4975-100

7315-4975-000

Nr art.

OPIS

4070-2307-020

Przedzdajacz Profilac

7315-4975-000

4070-2307-007 4070-2307-008

Kubki do dippingu
Nr art.

OPIS

7315-4975-100

1 szt. 300 ml (niepowrotny) podwójna dysza, do gęstych
dippingów

7315-4975-000

1 szt. 300 ml (niepowrotny) 7315-4975-300
niepowrotny dla niskozawieszonych strzyków krów, kóz i owiec

4070-2307-007

ProfilacKubek bezpowrotny szczotka

4070-2307-008

Szczotka do ProfilacKubek

Butelka ze spryskiwaczem do dezynfekcji podojowej
Nr art.

OPIS

7315-4974-900

500 ml

Kubek do pianowego mycia przed dojem
Nr art.

OPIS

7315-4975-200

Kubek dla środka spieniającego (300 ml)

·

Sposoby mycia wymion. Dopasuj produkty i sposób mycia wymion do Twoich potrzeb.

Podstawową zasadą mycia wymion - niezależnie od sposobu - jest używanie
jednego ręcznika tylko do jednej krowy w celu zapobiegania przenoszeniu
patogenów chorobotwórczych.

Mycie
suche

Mycie suche może odbywać się za pomocą jednorazowych ręczników papierowych (Sowotaan
Jumbo, ProfilacWipe) lub tekstylnych. Teksylne ręczniki muszą zostać przed następnym użyciem
zdezynfekowane w DomoWash PE.

Mycie
wilgotne

Mycie wilgotne może odbywać się za pomocą papierowych ręczników namoczonych w roztworze np. LuxPre, SensoPre,DermaPre. Można użyć również gotowych ręczników nasączonych jak:
SowotaaWet, ProfilacLacto. Alternatywą są tekstylne namoczone w roztworze LuxPre, SensoPre
lub DermaPre. Trzecim sposobem jest użycie ręczników tekstylnych wypranych w pralce i każdorazowo w trakcie prania zezynfekowanych proszkiem DomoWash PE.

Mycie
mokre
(pianowe)

Mycie mokre (pianowanie) stosuje się przy średnio i bardzo zabrudzonych wymionach, gdzie
istnieje wysokie ryzyko infekcji bakteriami środowiskowymi. Pianowanie wymaga osuszenia
strzyku przed założeniem aparatu udojowego. GEA FT poleca dwa produkty pianotwórcze: DermaPre F (mycie i pielęgnacja) lub OxyCidePre (mycie, pielęgnacja i dezynfekcja)

Mycie pianowe wymion jest najbardziej skuteczną metodą ograniczania ilości patogenów przed dojem.
Polecamy piankę DermaPre F lub OxyCidePre.
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Sposoby mycia wymion.
Ocena czystości

Produkt

Sowotaan
Dermacel
DermaSan
ProfilacWipe

Czas
czyszczenia/
Sposób
mycia

Liczba kolonii bakterii
przed myciem

Liczba kolonii bakterii
po myciu

17 s
Mycie suche

Ocena 1
SowotaanWet
ProfilacLacto
Dermacel/
Sowotaan +
LuxPré,
SensoPré lub
DermaPré

17 s
Mycie
wilgotne

Ocena 2
SowotaanWet
ProfilacLacto
Dermacel/
Sowotaan +
LuxPré,
SensoPré lub
DermaPré

24 s
Mycie
wilgotne

Ocena 3
DermaPre F/
OxyCidePre +
ręcznik suchy
Sowotaan/
Dermacel/
ProfilacWipe/

24 s
Mycie mokre
(pianowe)

Ocena 4

Cel Hodowcy: ok. 80% stada powinno otrzymać ocenę 1

Jeżeli więcej niż 10% krów w stadzie otrzyma ocenę 4, powinno się podjąć natychmiast decyzję o poprawie higieny
legowisk i sposobie mycia wymion.
Krowy z oceną 3 i 4 znajdują się w wysokim ryzyku zachorowalności na mastitis.

·

Pielęgnacja i zdrowotność zwierząt

Dezynfekcja podojowa i pielęgnacja wymion

LuxDip 25- środek do dippingu strzyków
LuxDip 25 jest środkiem do podojowej dezynfekcji strzyków. Zawartość jodu (2500 ppm)
gwarantuje skuteczne zwalczanie bakterii wywołujących mastitis. Wysokiej jakości składniki kondycjonujące (gliceryna + lanolina) nadają produktowi bardzo dobre właściwości
pielęgnacyjne i ochronne.
Nr art.

OPIS

7724-5020-500

5 kg

7724-5021-000

10 kg

7724-5022-000

20 kg

7724-5025-000

200 kg

LuxDip 50 B- środek do dippingu strzyków (barierowy)
LuxDip 50 B jest barierowym środkiem, zawierającym jod (5000 ppm) do poudojowej
dezynfekcji strzyków o bardzo skutecznej sile dezynfekcji.
Sześcioskładnikowy kompleks pielęgnacyjny (gliceryna, lanolina, aloes, alantoina,glikol
polipropylenowy,PVP) nadaje produktowi dodatkowo doskonałe właściwości ochronne
i łagodzące. LuxDip 50 B posiada specjalną recepturę ograniczającą kapanie, co umożliwia oszczędne użytkowanie produktu.
Nr art.

OPIS

7724-5030-500

5 kg

7724-5031-000

10 kg

7724-5032-000

20 kg

7724-5035-000

200 kg
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LuxSpray 15- środek do dippingu strzyków
LuxSpray 15 jest jodowym środkiem do podojowej dezynfekcji strzyków posiadającym
podstawowe składniki pielęgnacyjne oraz właściwości bakteriobójcze. Nadaje się do spryskiwania i zanurzania.
Nr art.

OPIS

7724-5080-500

5 kg

7724-5081-000

10 kg

7724-5082-000

20 kg

7724-5085-000

200 kg

LuxSpray 30 - środek do dippingu
LuxSpray 30 posiada szerokie spektrum działania przeciw chorobotwórczym
drobnoustrojom jak: bakterie, grzyby i drożdże. Posiada dobre właściwości
pielęgnacyjne. Nadaje się do spryskiwania i zanurzania.Zawiea 3000 ppm jodu, lanolinę i glicerynę.
Nr art.

OPIS

7724-5311-000

10 kg

7724-5312-000

20 kg

7724-5315-000

200 kg

LuxSpray 50- środek do dippingu strzyków
Zawierający jod (5000 ppm), wysoko wartościowy środek do dezynfekcji strzyków. Ma
szerokie spektrum działania przeciw chorobotwórczym drobnoustrojom jak: bakterie,
grzyby i drożdże. Posiada dobre właściwości pielęgnacyjne. Nadaje się do spryskiwania
i zanurzania.
Nr art.

OPIS

7724-5040-500

5 kg

7724-5041-000

10 kg

7724-5042-000

20 kg

7724-5045-000

200 kg

SensoDip 50- środek do dippingu strzyków
SensoDip 50 jest gotowym do użycia środkiem do dippingu, ze szczególnymi właściwościami. Ze względu na zawartość chlorheksydyny (5000 ppm), skutecznie niszczy bakterie
wywołujące mastitis.Jego składniki (gliceryna,lanolina) gwarantują bardzo dobrą pielęgnację strzyków. Specjalna formuła SensoDip 50 powoduje bardzo dobre przywieranie
do strzyków oraz znakomitą widoczność na skórze strzyków.
Nr art.

OPIS

7724-5140-500

5 kg

7724-5141-000

10 kg

7724-5142-000

20 kg

7724-5145-000

200 kg

·

SensoDip 50 R - środek do dippingu z repelentem
SensoDip 50 R - innowacyjna formuła z substancjami odstraszającymi owady zapewnia
sprawdzone zmniejszenie inwazji insektów na wymię. Zawartość 5000 ppm chlorheksydyny broni także przed patogenami wywołującymi zapalenia wymion (mastitis). Zawiera
glicerynę i lanolinę.
Nr art.

OPIS

7724-5271-000

5 kg

7724-5272-000

10 kg

7724-5275-000

200 kg

SalvoDip B - środek do dippingu strzyków (barierowy)
SalvoDip
B jest barierowym środkiem, zawierającym kompleks kwasu mlekowego (LaXplosion) do poudojowej dezynfekcji strzyków o bardzo
skutecznej sile dezynfekcji. Sześcioskładnikowy kompleks pielęgnacyjny (gliceryna,lanolina,aloes,alantoina,glikol polipropylenowy,LaXplosion) nadaje produktowi dodatkowo
doskonałe właściwości ochronne i łagodzące.
SalvoDip B posiada specjalną recepturę ograniczającą kapanie, co umożliwia oszczędne
użytkowanie produktu.
Nr art.

OPIS

7724-5240-500

5 kg

7724-5241-000

10 kg

7724-5242-000

20 kg

7724-5245-000

200 kg

SensoSpray 50 - środek do dippingu strzyków
Gotowy do użycia środek do dippingu na bazie chlorheksydyny. Doskonale zabezpiecza
strzyk po doju. Wysoka zawartość składnika (5000 ppm) zapewnia wyjątkowe zdolności
dezynfekujące. Produkt nadaje się do dipowania kubkiem lub spryskiwania.
Nr art.

OPIS

7724-5131-000

5 kg

7724-5132-000

20 kg

7724-5135-000

200 kg

BiSeptDip – dwuskładnikowy środek do dippingu
Dwuskładnikowy produkt o nadzwyczajnej sile dezynfekcji. Po zmieszaniu
komponentu A i B powstaje dwutlenek chloru, który zabija szybko i bezpiecznie szerokie
spektrum patogenów (Staph. aureus, E.coli, Sc. Uberis, grzyby, wirusy i mykoplazmy). BiSeptDip oferuje poprzez jego specjalną formułę bardzo dobrą pielęgnację skóry strzyku.
Nr art.

OPIS

7724-5251-000

5 kg

7724-5252-000

20 kg

7724-5255-000

200 kg

7724-5256-000

2 x 1000 kg
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ProfilacDryOff – preparat do zasklepiania strzyków u krów
zasuszonych
ProfilacDryOff służy jako środek do zasklepiania strzyków u krów zasuszanych.
Nr art.

OPIS

7751-0040-363

0,47 l

7751-0040-365

4 x 0,47 l

Wspomaganie leczenia mastitis, leczenie ran, ocena LKS
SalvoCare Mint – balsam pielęgnacyjny do wymion
Balsam z czystym olejkiem z mięty pieprzowej. Dzięki schładzającemu działaniu przyczynia się do utrzymywania strzyków i wymion w zdrowym stanie• czyści wymię i służy do
pielęgnacji wspomagającej terapię• tkanka wymienia już po kilku dniach odzyskuje swoją naturalną odporność• przy regularnym stosowaniu zapewnia zdrowe wymiona i wysokiej jakości mleko• doskonale nadaje się również do masowania przegubów, mięśni
i ścięgien
Nr art.

OPIS

7315-0611-000

Butelka do zawieszania 500 ml

7315-0615-000

Butelka

7315-0674-000

Dozownik do 2500 ml butla z otworem

2500 ml

AgroCare Masti - preparat wspomagający leczenie stanów
zapalnych wymienia
AgroCare Masti stosuje się we wspomaganiu leczenia obrzęku wymion, podklinicznych
stanów zapalnych, jak również zapaleń gruczołu mlekowego (mastitis).
Używanie AgroCare Masti jest w pełni bezpieczne, nie wymaga wprowadzenia karencji,
nie wpływa ujemnie na jakość mleka. Maść AgroCare Masti jest otrzymana wyłącznie
z ziół leczniczych i składników naturalnych.
Skład produktu:
Wyciąg z propolisu, olejki eteryczne pochodzące z cupressacee (jałowiec), ekstrakty z ziół
(tymianek, rozmaryn, mięta pieprzowa), lauracee, mitracee, lanolina, gliceryna, wazelina.
Nr art.

OPIS

4070-3133-080

10 g

·

Reagent N – preparat do szacunkowego określenia liczby
komórek somatycznych (TOK)
Szybki test mleka identyfikujący kliniczny i podkliniczny stan mastitis. Przystosowany do
systematycznej obserwacji ilości komórek somatycznych i stanu zdrowia wymienia. Dokładność testu umożliwia zdiagnozowanie zaawansowania mastitis według międzynarodowych definicji IDF jak również DVG.
Nr art.

OPIS

7724-5500-100

1 kg

7724-5500-500

5 kg

Tacka do TOK
Płytka z tworzywa do testowania mleka, 4 pola do badania mleka z każdej ćwiartki - do
stosowania z Reagent N.

Aplikacja Reagent N na tackę.

Nr art.

OPIS

7315-0592-000

Tacka profesjonalna X-Spurt Paddle biała

7315-0549-000

ProfilacTacka biała

7315-0591-000

ProfilacTacka czarna

Szacunkowe określenie liczby komórek somatycznych w mleku na podstawie
konsystencji próbki mleka z Reagent N
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Apollo - system automatycznego
dippingu i dezynfekcji między udojowej

Automatyczna,
podojowa
dezynfekcja
strzyków

Automatyczna
dezynfekcja
między udojowa
aparatów
udojowych

·

System BackFlush - system dezynfekcji
między udojowej
System dezynfekcji indywidualnej BackFlush uniemożliwia przenoszenie patogenów z wymienia na wymię poprzez aparat
udojowy. Jest to szczególnie istotne w gospodarstwach z dużymi stadami, gdzie ryzyko zachorowań jest ogromne.

Faza doju w systemie BackFlush

Faza dezynfekcji w systemie BackFlush

Dezynfekcja między udojowa
CircoFlush PE 5 - środek do ręcznej dezynfekcji między udojowej
Środek do dezynfekcji na bazie kwasu nadoctowego. Zapobiega przenoszeniu patogenów poprzez aparaturę udojową.
Nr art.

OPIS

7724-8021-000

10 kg

7724-8022-200

22 kg

CircoFlush PE 15 N - środek do automatycznej dezynfekcji
między udojowej do urządzenia BackFlush
Środek do dezynfekcji na bazie kwasu nadoctowego. Zapobiega przenoszeniu patogenów poprzez aparaturę udojową.
Nr art.

OPIS

7724-8033-000

30 kg

7724-8035-200

220 kg

7724-8036-100

1100 kg
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Higiena i pielęgnacja racic

PedicoPré - środek do mycia racic
Środek do mycia wstępnego racic. PedicoPré oczyszcza racice bezpośrednio przed ich kąpielą dezynfekującą. Zalecany do stosowania w ramach systemu PediCuRx lub w tradycyjnych wannach.
Nr art.

OPIS

7724-6002-000

20 kg

7724-6005-000

200 kg

PedicoSan- środek do dezynfekcji racic
PedicoSan jest efektywnym środkiem dezynfekcyjnym stosowanym do kąpieli racic w systemie PediCuRx firmy GEA Farm Technologies lub wannach tradycyjnych. Jest przeznaczony do regularnego stosowania w celu utrzymania optymalnej higieny racic.
Nr art.

OPIS

7724-6012-000

20 kg

7724-6015-000

200 kg

·

PediCuRx – dwuwannowy system kąpieli racic
Wanna mycia wstępnego

Wanna dezynfekcyjna

Szeroka paleta dodatkowych produktów do pielęgnacji racic.
Zapytaj Dealera o dostępność towaru.
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10 czynników zdrowotności racic
Zdrowe nogi to podstawa wydajności. Czy wiesz,że krowa codziennie
pokonuje 3 km i stoi przez ok. 10-12 h/dobę?

1

Czysta i
antypoślizgowa
powierzchnia
posadzki w oborze.

2

Suche, czyste i
komfortowe
legowisko.

3

Higiena - usuwanie wysięków
fizjologicznych,krwi
jako źródła infekcji.

4

Regularna
korekcja
racic 2 razy do roku.

5

Żywienie prawidłowo
zbilansowana dawka.

6
7
8

9

10

Genetyka,
prowadzenie
selekcji w stadzie. Kontrola nowych
sztuk w stadzie.

Optymalna obsada krów
w oborze.

Optymalny klimat
obory (wilgotność, wentylacja,
temperatura).

Przyjazna obsługa zapobiegająca
urazom i stresowi.

Higiena racic z
PediCuRx regularne płukanki dopasowane do
gospodarstwa.

·

Dodatki żywieniowe i zakiszacze

Poskrom do wlewów
Ułatwia wykonanie wlewów w bezpieczny sposób.
Nr art.

OPIS

4070-1139-001

AgroSal Prim - pójło poporodowe
AgroSal Prim - pójło poporodowe
AgroSal Prim jest wzmacniającym pójłem poporodowym stosowanym po wycieleniu
zapobiegającym zaleganiu poporodowemu. Formuła AgroSal Prim pozwala na szybkie
uzupełnienie niedoboru energii i dwóch najważniejszych składników wapnia i glukozy.
AgroSal Prim działa błyskawicznie dzięki łatwo przyswajalnym składnikom. Zawarty
w produkcie komponent Bio Mos®, wiąże trujące toksyny i pozwala na łatwe wydalenie
ich z organizmu.

Formuła Bio Mos®
Nr art.

OPIS

4070-3133-009

1 kg

4070-3133-016

5 kg

AgroSal Energy - mieszanka uzupełniająca niedobory
energetyczne
AgroSal Energy zawiera dużą ilość energii, poprawia bilans energetyczny dawki żywieniowej. Poprawia smakowitość i pobranie paszy oraz zmniejsza pylistość. Zwiększa wydajność mleka i zawartość białka w nim. AgroSal Energy zmniejsza ryzyko wystąpienia
ketozy.
Nr art.

OPIS

4070-3133-004

20 kg

4070-3133-015

1100 kg
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AgroSal Colostrum – pasta z suszoną siarą
AgroSal Colostrum to pasta dla nowonarodzonych cieląt zawierająca koncentrat z siary
bogaty w immunoglobuliny, 4 szczepy bakterii probiotycznych, witaminy oraz mikroelementy w postaci chelatów a także trójglicerydy średnio-łańcuchowe
dostrczające
szybkiej energii dla nowonarodzonego cielęcia. Tubostrzykawka zawiera 2 sugerowane
podania produktu. W przypadku słabych cieląt podać drugą porcję w ciągu 6 godzin.
Nr art.

OPIS

4070-3688-000

Tubostrzykawka 60 ml z podziałką

AgroSal Diar - mieszanka paszowa zapobiegająca i likwidująca
biegunki
AgroSal Diar jest preparatem zapobiegającym i likwidującym biegunki u młodych zwierząt. AgroSal Diar szybko likwiduje objawy biegunki. Formuła AgroSal Diar pozwala
zahamować odwodnienia a zawarty w preparacie Bio-Mos® powoduje absorbcję toksyn. AgroSal Diar dostarcza niezbędne minerały oraz łatwo przyswajalne białko. Chroni
kosmki jelitowe i hamuje ewentualne krwawienia wewnętrzne. AgroSal Diar dostarcza
również energię niezbędną do prawidłowego utrzymania gospodarki wodnej.

Formuła Bio Mos®
Nr art.
4070-3133-011

OPIS
1 kg

·

Zakiszacze

AgroSilag G- zakiszacz chemiczny wspomagający proces
zakiszania traw i mieszanek traw z roślinami motylkowymi
(lucerna, koniczyna).
AgroSilag G zawiera kompozycję: kwasu mrówkowego, propionowego i lignosulfonianu sodu.
Ze względu na skład posiada on silne działanie antybakteryjne (kwas mrówkowy, propionowy) oraz znaczące działanie przeciwgrzybicze (kwas propionowy). Zapobiega
zagrzewaniu się kiszonki.
Nr art.

OPIS

4070-2624-030

25 kg

4070-2624-031

230 kg

4070-2624-032

1150 kg

AgroSilag M - zakiszacz chemiczny wspomagający proces
zakiszania kukurydzy i ziarna
Zabezpiecza kiszonkę przed utratą składników pokarmowych i skażeniem mykotoksynami. Zapobiega zagrzewaniu się kiszonki.
AgroSilag M zawiera kompozycję: kwasu propionowego, octowego i lignosulfonian
sodu.
Nr art.

OPIS

4070-2624-033

25 kg

4070-2624-034

200 kg

4070-2624-035

1000 kg
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Produkty do walki z muchami i szkodnikami

AgroTop FlyPre - płynny preparat do zwalczania larw owadów
Preparat przeznaczony do zwalczania larw owadów biegających i latających do stosowania w pomieszczeniach dla zwierząt i magazynach użyteczności publicznej. Preparat należy stosować na ściółkę, pryzmy obornika w szambach, lagunach oraz miejscach
sprzyjających rozwojowi larw insektów.
Nr art.

OPIS

4070-3133-020

1 kg

9 szt. w pakiecie

AgroTop Fly Extra
AgroTopFly Extra – dwukomponentowy preparat o wyjątkowej skuteczności
działania do zwalczania much, komarów, meszek, prusaków, karaluchów,
pluskiew, mrówek faraona,rybików cukrowych itp.
Działa natychmiast i zabezpiecza na dłużej przed rozwojem much i larw.
Preparat można stosować w oborach, chlewniach, pomieszczeniach
mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych, fabrycznych, magazynowych,
a także w szpitalach (z wyjątkiem sal chorych), przedszkolach i innych, przy
ścisłym przestrzeganiu środków ostrożności.
Nr art.

OPIS

4070-3133-100

AgroTopFly Extra 2 x 50 g

wydajność 180 m2

·

AgroTop FlySkin - płynny preparat odstraszający owady
przeznaczony do polewania zwierząt
AgroTop FlySkin jest przeznaczony do odstraszania much, meszek, komarów i innych
owadów latających i biegających oraz pasożytów mających kontakt ze zwierzęciem
(kleszcze, gzy).
Skutecznie zapobiega pogryzieniom oraz pozwala uniknąć problemów z roznoszeniem chorób przez insekty.
AgroTop FlySkin jest szczególnie zalecany przy wypasach krów.
Nr art.

OPIS

4070-3133-024

500 g

4070-3133-023

1 kg

ZorbiSan Plus
Nowy środek do higienizacji ściółki. Wchłania wilgoć, działa hamująco na
rozwój bakterii oraz minimalizuje nieprzyjemne zapachy. Do zastosowania na legowiskach, porodówkach, separatkach, boksach paszowych, cielętnikach.
Nr art.

OPIS

7028-9356-150

ZorbiSan Plus 25 kg

7028-9356-110

ZorbiSan Plus - paleta 18 x 25 worek

Rozpylacz do posypki na legowiska
Nr art.

OPIS

4070-1139-002

Rozpylacz do posypki na legowiska 43 l

4070-1139-003

Rozpylacz do wapna na legowiska 20 l

Szeroka paleta lepów na muchy. Zapytaj Dealera o dostępność towaru.
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Ubrania robocze

Fartuch dojarza
Bardzo wytrzymały profesjonalny fartuch do udoju przeznaczony do pracy na stanowisku udojowym i w komorze mlecznej, nie przepuszcza wody (> 1000 hPa), duża odporność na temperatury (-30°C do +50°C), wyjątkowo odporny na rozerwanie i złamanie, możliwość mycia, wykonany z wytrzymałego, elastycznego materiału, materiał
podłoża: 100% poliester, powłoka: 100% PWC• ograniczona odporność na działanie
kwasów.
Nr art.

OPIS

7315-0677-000

Fartuch dojarza M

7315-0678-000

Fartuch dojarza L

125 x 118 cm

7315-0678-000

Fartuch dojarza XL

140 x 124 cm

115 x 110 cm

Fartuch dojarza z kieszeniami
Bardzo wytrzymały profesjonalny fartuch do udoju przeznaczony do pracy na stanowisku udojowym i w komorze mlecznej, z kieszeniami na przybory potrzebne w trakcie udoju, z szelkami i dodatkową taśmą służącą do zamykania od przodu lub od
tyłu, po 2 odpływy wody w każdej kieszeni• nie przepuszcza wody (> 1000 hPa), duża
odporność na temperatury (-30°C do +50°C), wyjątkowo odporny na rozerwanie i złamanie, ograniczona odporność na działanie kwasów, możliwość mycia, wykonany
z wytrzymałego, elastycznego materiału, materiał podłoża: 100% poliester, powłoka:
100% PWC.
Nr art.

OPIS

7315-0680-000

Fartuch dojarza z kieszeniami S 110 x 118 cm

7315-0681-000

Fartuch dojarza z kieszeniami L125 x 118 cm

Fartuch dojarza z rękawami
Bardzo wytrzymały profesjonalny fartuch do udoju przeznaczony do pracy na stanowisku udojowym i w komorze mlecznej, nie przepuszcza wody (> 1000 hPa), duża odporność na temperatury (-30°C do +50°C), wyjątkowo odporny na rozerwanie i złamanie, możliwość mycia, wykonany z wytrzymałego, elastycznego materiału, materiał
podłoża: 100% poliester, powłoka: 100% PWC, ograniczona odporność na działanie
kwasów.
Nr art.

OPIS

4070-0053-100

Fartuch dojarza z rękawami M 130 długość

4070-0053-130

Fartuch dojarza z rękawami L 140 długość

·

Bluza dresowa
Nr art.

OPIS

4070-6963-160

Bluza dresowa S 55% bawełny, czarna

4070-6963-161

Bluza dresowa M 55% bawełny, czarna

4070-6963-162

Bluza dresowa L 55% bawełny, czarna

4070-6963-163

Bluza dresowa XL 55% bawełny, czarna

4070-6963-164

Bluza dresowa XXL 55% bawełny, czarna

Koszulka T-shirt
Nr art.

OPIS

4070-6963-170

Koszulka T-shirt S czarna

4070-6963-171

Koszulka T-shirt M czarna

4070-6963-172

Koszulka T-shirt L czarna

4070-6963-173

Koszulka T-shirt XL czarna

4070-6963-174

Koszulka T-shirt XXL czarna

Koszulka Polo

Zapraszamy do odwiedzenia
strony www.shop.gea.com

Nr art.

OPIS

4070-6963-180

Koszulka Polo S 100% bawełny, czarna

4070-6963-181

Koszulka Polo M 100% bawełny, czarna

4070-6963-182

Koszulka Polo L 100% bawełny, czarna

4070-6963-183

Koszulka Polo XL 100% bawełny, czarna

4070-6963-184

Koszulka Polo XXL 100% bawełny, czarna

Nr art.

OPIS

4070-6963-190

Czapka z daszkiem typu baseball

4070-6963-191

Czapka zimowa dziana, 100% Acryl
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Kurtka z podpinką
Nr art.

OPIS

4070-6963-120

Rozmiar S

4070-6963-121

Rozmiar M

4070-6963-122

Rozmiar L

4070-6963-123

Rozmiar XL

4070-6963-124

Rozmiar XXL

Kamizelka
Nr art.

OPIS

4070-6963-130

Rozmiar S

4070-6963-131

Rozmiar M

4070-6963-132

Rozmiar L

4070-6963-133

Rozmiar XL

4070-6963-134

Rozmiar XXL

Polar
Nr art.

OPIS

4070-6963-140

Rozmiar S

4070-6963-141

Rozmiar M

4070-6963-142

Rozmiar L

4070-6963-143

Rozmiar XL

4070-6963-144

Rozmiar XXL

Kombinezon roboczy
Nr art.

OPIS

4070-6963-150

Rozmiar S

4070-6963-151

Rozmiar M

4070-6963-152

Rozmiar L

4070-6963-153

Rozmiar XL

4070-6963-154

Rozmiar XXL

·

Produkt do obróbki gnojowicy bydlęcej

AgroBio preparat do biologicznej obróbki gnojowicy
bydlęcej
Nr art.

OPIS

4070-3521-000

AgroBio 5 kg

4070-3521-001

AgroBio 10 kg

Korzyści dla hodowcy
•

Skutecznie rozpuszcza kożuch i osady denne zapobiegając ich tworzeniu.
Gnojowica uzyskuje formę płynną dzięki czemu łatwo podlega cyrkulacji i pompowaniu. Przedłuża żywotność pomp i mieszadeł do gnojowicy. Obniża zapotrzebowanie na
energię podczas wymuszonej cyrkulacji i przepompowań.

•

Usuwa nieprzyjemny zapach gnojowicy.
Redukcja amoniaku i innych gazów szkodliwych w 99,7%. Dzięki redukcji zapachów
w trakcie wywożenia gnojowicy nieprzyjemny zapach jest niewyczuwalny już po 15
minutach po wylaniu na pole.

•

Podnosi zdecydowanie wartość nawozową gnojowicy zwiększając plony z upraw.

•

Bezpieczny w stosowaniu dla ludzi i sprzętu technologicznego.
Produkt w pełni biodegradowalny, bezpieczny dla ludzi i środowiska, nie zawiera
składników modyfikowanych genetycznie (GMO) ani patogenów. Bazuje na naturalnych bakteriach saprofitycznych.

•

Długi okresy pomiędzy dawkowaniami – 4 do 5 tygodni.
Dłuższe odstępy w dawkowaniu preparatu maskują ewentualne błędy wynikające
z pominięcia wprowadzenia kolejnej porcji. Dawkowanie preparatu nie wymaga dużego zaangażowania czasowego.

Gruba w-wa kożucha
przed zastosowaniem.

Rozluźniony kożuch po
zastosowaniu.
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Akcesoria do Systemu Zarządzania Stadem

System Zarządzania Stadem – DMS C 21
Osłona respondera
Nr art.

OPIS

7160-2718-000

dla respondera szyjnego

7160-2718-010

dla respondera nożnego

7160-2718-030

osłona ochronna dla Respondera

7160-2718-040

osłona ochronna dla Respondera

7160-2718-080

dla Respondera 2 h aktywności

Osłona respondera
Nr art.

OPIS

7160-2718-090

D30 power ID 10 szt.

7160-2718-100

D30 power ID 1 szt.

Tuleja
Nr art.

OPIS

7160-5026-050

42 x 5 , 2 x 20 (10 x); dla obroży szyjnej

Stoper
Nr art.

OPIS

7160-5156-020

dla obroży szyjnej

·

Obroża z zapięciem
Nr art.

OPIS

7160-5846-200

L1500 10 szt.

Obroża z zapięciem
Nr art.

OPIS

7160-5846-150

Taśma szyjna dla cieląt

7160-5846-220

dla krów 1350 mm

Numerek na obroże Responder/Rescounter
Nr art.

OPIS

7160-5837-190

Część tuleja nasadzana nieoznaczona

7160-5837-200

Część tuleja nasadzana cyfra 0

7160-5837-210

Część tuleja nasadzana cyfra 1

7160-5837-220

Część tuleja nasadzana cyfra 2

7160-5837-230

Część tuleja nasadzana cyfra 3

7160-5837-240

Część tuleja nasadzana cyfra 4

7160-5837-250

Część tuleja nasadzana cyfra 5

7160-5837-260

Część tuleja nasadzana cyfra 6

7160-5837-270

Część tuleja nasadzana cyfra 7

7160-5837-280

Część tuleja nasadzana cyfra 8

7160-5837-290

Część tuleja nasadzana cyfry 0 - 9

7160-5837-300

Tuleja nasadzana nieoznaczona

Zapytaj Dealera o
program zarządzania
stadem C 21
oraz
CowScout –
nowoczesny system
rozpoznawania rui
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Produkty wyposażenia obór

Czochradło E-Brush
Nr art.

OPIS

5580-5502-650

E-Brush GEA zielono-pomarańczowa

5580-5502-660

E-Brush GEA zielono-pomarańczowa z mocowaniem

5580-5502-900

Mocowanie ścienne

5580-5502-910

Mocowanie do rury 2.5"

5580-5502-920

Mocowanie do rury 3"

5580-5502-930

Mocowanie do profilu kwadratowego 70 x 70 mm

5580-5502-950

Mocowanie do profilu 70 x 70 mm, ściana

Czochradło M-Brush
Nr art.

OPIS

5580-5502-600

Czochradło M-Brush, kompletne

5580-5502-900

Zestaw mocujący do ściany

5580-5502-910

Zestaw mocujący do rur 2,5”(6,4 cm)

5580-5502-920

Zestaw mocujący do rur 3” ( 7,6 cm)

5580-5502-950

Uniwersalny zestaw mocujący ( ściana, 2,5”, 3”)

5580-5502-039

Wałek z tworzywa sztucznego z osprzętem mocującym do
wymiany wału

Czochradło L-Brush
•
•
•
•
•
•

podwójna szczotka, zapewniająca dobre oczyszczenie zarówno grzbietu jak i boku zwierząt
długość szczotek 650 i 550 mm
średnica 410 i 310 mm
silnik o mocy 0,37 kW, 230 V, 50Hz/60Hz
obroty silnika 1360 obr//min, obroty przekładni 60 obr/min
zawieszenie wahliwe czochradła

Nr art.

OPIS

4070-1122-001

L-BRUSH COW BRUSH

4070-1122-002

L-BRUSH C12 COW BRUSH

·

Czochradło DUO
Nr art.

OPIS

5580-1881-000

SZCZOTKA DUO

Dwie szczotki, które w porównaniu z jedną szczotką zapewniają jeszcze wyższy komfort dla
krów. Krowa może jednym bokiem naciskać na pionową szczotkę i w ten sposób wywierać
jeszcze większy nacisk. Informacje o stanie urządzenia i kodach błędu na wyświetlaczu jednostki sterowniczej. Czas pracy regulowany w zakresie od 7,5 sek. do 120 sek. Aktywacja po
uniesieniu szczotki. Aktywacja urządzenia za pomocą przełącznika bezdotykowego (czujnik
indukcyjny).Włosie szczotek wykonane z nylonu (PA). Zoptymalizowany ciężar czochradeł
z wtyczką.

Czochradło Swing
Nr art.

OPIS

5580-1881-000

SZCZOTKA SWING

Opatentowana konstrukcja wahadłowa.Czochradło wychyla się w czterech kierunkach. Krowa może wyczesać każdą część swojego ciała. Informacje o stanie urządzenia i kodach błędu
na wyświetlaczu jednostki sterowniczej. Przezroczysta pokrywa jednostki sterowniczej. Brak
zagrożenia uszkodzeniem przez przeskakujące krowy.Aktywacja czujnikiem kątowym po dotknięciu z boku.

Wentylator – mieszacz powietrza
Nr art.

OPIS

4070-3018-602

Wentylator Ø200 1,5kW/2PS

4070-3018-600

Wentylator Ø140 1,1kW/1,5KM

4070-3018-601

Wentylator Ø140 0,75kW/1KM

4070-3018-604

Wentylator Ø120 0,75kW/1KM

4070-3018-605

Wentylator Ø120 0,55kW/0,75KM

4070-3018-606

Wentylator Ø100 0,55kW/0,75KM

4070-3018-607

Wentylator Ø100 0,37kW/0,5KM

4070-3018-608

Wentylator Ø80 0,37kW/0,5KM

Poidło WaterMaster 1200
Nr art.

OPIS

4070-2909-032
Pojemność

227 l

Masa

113 kg

Wymiary:
- długość

366 cm

- szerokość

61 cm

- wysokość

61 cm

Max obsługiwana ilość krów

50 – 60 krów

39

40

·

Poidło WaterMaster 600
Nr art.

OPIS

4070-2909-064
Pojemność

106 l

Masa

64 kg

Wymiary:
- długość

183 cm

- szerokość

61 cm

- wysokość

61 cm

Max obsługiwana ilość krów

25 – 30 krów

Opcjonalnie do każdego typu poidła grzałka 230 V o mocy 250 - numer art. 4070-2909-062
Poidło WaterMatic 300
Nr art.
4070-2909-057
Pojemność
Masa
Wymiary:
- długość
- szerokość
- wysokość
Max obsługiwana ilość krów

OPIS
31 l
31 kg
91 cm
55 cm
66 cm
ok. 10 do 30 krów

Poidła korytowe stałe typu GEA standard
Poidła wannowe do montażu ściennego lub do podłoża. Elementem opróżniającym
poidło jest korek o średnicy 150 mm, umożliwiający szybkie oczyszczanie poidła. W zestawie również pływak z zaworem ½”.

Wersje podstawowe:
Model GEA standard 2 m /s (nr kart. 4070-1004-701)

Długość L=2 m z konsolą do montażu ściennego
Pojemność do 160 litrów
Masa: 48 kg
Wydajność napełniania do 30 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bar
Planowana ilość krów na poidło: 25 sztuk

Model GEA standard 2 m /p (nr kart. 4070-1004-751)

Długość L=2 m z konsolą do montażu do podłoża
Pojemność do 160 litrów
Masa: 67 kg
Wydajność napełniania do 30 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bar
Planowana ilość krów na poidło: 25 sztuk

Model GEA standard 1 m /s (nr kart. 4070-1100-490)

Długość L=1 m z konsolą do montażu ściennego
Pojemność do 80 litrów
Masa: 30 kg
Wydajność napełniania do 30 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bar
Planowana ilość krów na poidło: 12-15 sztuk

Model GEA standard 1 m /p (nr kart. 4070-1100-495)

Długość L=1 m z konsolą do montażu do podłoża
Pojemność do 80 litrów
Masa: 43,5 kg
Wydajność napełniania do 30 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bar
Planowana ilość krów na poidło: 12-15 sztuk

·

Poidła korytowe wywrotne GEA Tip-over
Poidła wannowe wywrotne do montażu ściennego lub do podłoża, ze stali nierdzewnej. Poidło posiada mechanizm do wychylenia koryta, by opróżnić jego zawartość.
W zestawie z pływakiem i zaworem ½” oraz uchylną klapą osłonową. Przyłącze wody
z boku poidła, w boku wanny.

Wersje podstawowe: (nr kart. 4070-1005-701)
Model GEA Tip-over 2/s

Długość L = 2 m z ocynkowaną konsolą do montażu ściennego
Pojemność do 160 litrów
Masa: 49 kg
Planowana ilość krów na poidło: 25 sztuk

Model GEA Tip-over 2/p (nr kart. 4070-1005-751)

Długość L = 2 m z ocynkowaną konsolą do montażu do podłoża
Pojemność do 160 litrów
Masa: 68 kg
Wydajność napełniania do 30 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bar
Planowana ilość krów na poidło: 25 sztuk

Poidła korytowe wywrotne GEA Tip-over C
Poidła wannowe wywrotne do montażu ściennego lub do podłoża, ze stali nierdzewnej. Poidło posiada mechanizm do wychylenia koryta, by opróżnić jego zawartość.
W zestawie z pływakiem i zaworem ½” oraz uchylną klapą osłonową. Przyłącze wody
w punkcie obrotu koryta, 1/2”. Przeznaczone do podłączenia do sieci wodociągowej.

Wersje podstawowe:
Model GEA Tip-over C 2/s (nr kart. 4070-1105-701)
Długość L=2 m z ocynkowaną konsolą do montażu ściennego
Przyłącze wody ½” w punkcie obrotu koryta
Pojemność do 160 litrów
Waga: 49 kg
Planowana ilość krów na poidło: 25 sztuk

Zapytaj Dealera
o inne typy
poideł.
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Materac Elista Latex
•
•
•
•
•
•
•
•

Pianka lateksowa o gęstości 300kg/m3
Wodoodporna warstwa wierzchnia z tekstylnym wkładem, najsilniejsza na rynku –
co udowodniono w niezależnych testach laboratoryjnych
Maty piankowe szczelnie zapakowane w folię z tworzywa polyan, zapobiegające
gromadzeniu się wilgoci
Mocowanie za pomocą prętów z tworzywa sztucznego i betonowych bloczków
System mocowania w zestawie wraz z instrukcją montażu
Porada dot. ściółki: gnieciona trawa lub trociny 300 g/dzień/sztukę
Dostępne z warstwą wierzchnią z Eco 2000, gwarancja 3 lata
Wymiary podkładki z pianki lateksowej + gumowa warstwa wierzchnia
•
Grubość: 40mm
•
Długość: na zamówienie
•
Szerokość: 1800mm

Materac Lousiane
Materace Louisiane - szczyt komfortu
•
•
•
•
•
•
•

Bardzo odporna i amortyzująca warstwa spodnia
Wodoodporna warstwa wierzchnia z przełożeniem z tkaniny, najsilniejsza na rynku
– co udowodniono w niezależnych testach laboratoryjnych
Zwierzęta mogą całkowicie bezpiecznie wstawać a ich kolana i golenie nie są już
narażone na uszkodzenia (nietrąca powierzchnia)
Wodoodporny polyan
Wyjątkowa gęstość 650 kg/m3: odporność na zniekształcenia i dostosowanie do
wagi bydła
Mocowanie za pomocą prętów aluminiowych i betonowych bloczków
System mocowania w zestawie wraz z instrukcją montażu

Najwyższa klasa: pokrycia nowej generacji
•
•
•
•
•

Rowki odprowadzające
Scentralizowany projekt pozwalający zatrzymywać pył
Faktura przypominająca skórkę brzoskwini zapewniająca bardzo delikatny kontakt
ze skórą zwierzęcia
Scentralizowany projekt
Rowki odprowadzające

Spodnia warstwa z gumy granulowanej, mieszanej z elastyczną żywicą + gumowa warstwa wierzchnia
Grubość: 40mm

·

Separator do gnojowicy XScrew
•
•
•
•
•
•

stabilny i wytrzymały korpus z odlewu
duża przekładnia z małym silnikiem – 3 kW z dużą przekładnią – mniejszy
pobór prądu
praktyczny sposób napełniania i odprowadzania
dwuczęściowe sito wewnętrzne ze stożkiem wyciskającym
regulacja nacisku stożka w zależności od konsystencji gnojowicy
automatyczny system podawania odpowiedniej ilości cieczy roboczej
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·

System legowisk 2 D Optima

System legowisk 2D optima gwarantuje optymalną przestrzeń na legowiskach. Brak słupków oraz
rur poprzecznych w części przedniej legowiska, pozwala wygodnie położyć się krowom w pożądanej przez nie pozycji.
Dłuższy czas leżenia i większy komfort na legowisku oznacza wyższą wydajność. Dodatkowym elementem poprawienia
komfortu krów w czasie wstawania jak i układania się na legowiskach jest specjalnie zamocowany pas karkowy wykonany
z przyjaznego dla krowy nylonu. Dzięki takiemu rozwiązaniu krowy nie mają charakterystycznych obtarć jak w przypadku
klasycznej rury karkowej.

System zgarniaczy łańcuchowychgwaranatowany komfort

Zgarniacz łańcuchowy zapewnia maksymalny komfort hodowcy oraz najwyższy stopień hgieny w oborze. Specjalnie wzmacniane łańcuchy zapewniają bezawaryjną pracę przez wiele lat a sam zgarniacz dokładnie oczyszcza ganki. W połączeniu
z napędem oraz elektronicznym sterowaniem system stanowi nieodzowny element w każdej oborze.
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Pompy do gnojowicy- kompletne rozwiązanie

Zwężka wprowadzająca
z 12 przeciwkrawędziami
wykonanymi z WIDI
i stali pancernej

Wał

Łożysko
igiełkowe

Śruba spustowa

Głowica pompy
z odlewu żeliwnego

Wirnik śrubowy
z żeliwa sferycznego
z krawędzią tnącą,
wzmacnianą widią
Uszczelnienie
z pierścieniem
ślizgowym

SR one- robot przeznaczony do ciężkiej pracy

SRone to robot zaprojektowany specjalnie do zbierania odchodów z podłogi rusztowej. SRone wpycha nieczystości w szczeliny ruszt do kanałów, z łatwością przemierzając długie korytarze gnojowe i przejścia pomiędzy legowiskami. SRone porusza
się bezszelestnie między zwierzętami nie generując stresu. Płaski i kompaktowy, przejeżdża płynnie pod bramami i wykonuje
swoją pracę bez nadzoru. Posiada baterię o wysokiej wydajności, która działaja 18 godzin na dobę a jego siła pchająca to około
100 kg.

·

Wentylacja w hali udojowej

W halach udojowych wymagana jest najlepsza wentylacja, która zapweni zwierzętom bezstresowy dój. Rozwiązaniem tego
problemu jest automatyczny system wentylacji, który bazuje na wentylatorach wysokiej jakości sterowanych automatycznie.
W skład systemu wchodzą następujące komponenty: wentylatory, rury dolotowe, silniki oraz automatyczne sterowniki.

Planujesz budowę obory- skontaktuj się
z Dealerem GEA Farm Technologies
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Kurtyny Galebreaker

Utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych w
oborze ma znaczący wpływ na zdrowotność zwierząt
oraz komfort pracy. Najwyższej jakości systemy kurtyn
Galebreaker zapewniają kontrole nad panującym w oborze klimatem co bezpośrednio przekłada się na jakość
produkcji. Wszechstronność oraz mnogość wariantów
sprawia, że produkt ten idealnie nadaje się dla nowych
obiektów jak i do modernizacji już istniejących.

Bramy Agridoor
•
•
•
•
•

Możliwość stosowania różnych paneli w obrębie
jednego systemu.
Prędkość operacyjna m/5sek
Mechanizm sprężynowy przetestowany na 10.000
operacji.
Dzięki znakomitym cechą adaptacyjnym idealnie
wpasowuje się w istniejące budynki.
Produkowane pod wymiar (max 6,1 wysokości i 6 m
szerokości).

·

Monobox – robot udojowy
Robot Monobox jest najbardziej nowoczesnym i innowacyjnym robotem udojowym na rynku. Przeznaczony jest
do profesjonalnej produkcji mleka dla stad do 70 krów
na boks. Monobox nie tylko zapewnia najlepszą jakość
mleka, lecz także równocześnie gwarantuje doskonałą
kondycję strzyków.
Robot udojowy pracuje samodzielnie przez całą dobę.
Wszystkie procesy, a więc zakładanie kubków, mycie,
suszenie, przedzdajanie, dój i dipping są realizowane w
systemie ćwiartkowym w jednym kroku roboczym. Po zakończonym doju system automatycznie gotowy jest do
kolejnego doju.
Aparat udojowy utrzymywany jest w ciągłej czystości.
Uchwyt myjący myje kubki od zewnątrz i dezynfekuje je
od środka. Innowacyjne funkcje Monobox pozwalają na
ułożenie i organizację codziennych czynności związanych
z zarządzaniem stadem.
Dzięki programowi FarmView wszystkie niezbędne dane
dostępne są praktycznie od ręki (także zdalnie). Pozwala
to na szybką analizę sytuacji oraz na realizację wszystkich zaplanowanych zadań – także zdalnie.

•
•
•
•
•
•

Najbardziej przyjazny boks dla krów i obsługi.
Automatyczny system dipowania i dezynfekcji
międzyudojowej kubków.
Szybkie zakładanie aparatu udojowego.
Najniższe zużycie energii i wody.
Najbardziej zaawansowany system monitorowania
jakości mleka.
Możliwa separacja mleka z jednego strzyka

49

50

·

GEA FRone
Automatyczny robot do podgarniania paszy

Inteligentna technologia fascynuje, w szczególności wtedy, gdy
oszczędza pracę oraz cenny czas. Automatyczny robot do podgarniania paszy FRone firmy GEA podgarnia paszę pod drabinę paszową zgodnie z zaprogramowanym czasem i trasą przejazdu.
W ten sposób wszystkie krowy, przez całą dobę, mają dostęp do
paszy najwyższej jakości - nawet krowy ustawione niżej w hierarchii
stada. A to się opłaca: gdy żwacze krów są zdrowsze, a ich ogólne
samopoczucie lepsze, wtedy produkują więcej mleka. FRone to cenne uzupełnienie w każdym gospodarstwie mlecznym.
FRone firmy GEA to połączenie sprawdzonej technologii z maksymalną precyzją i niezawodnością. Regularne podgarnianie paszy
zapewnia jej optymalne wykorzystanie przez zwierzęta. Efekt:
oszczędność kosztów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oszczędność ponad 90 godzin pracy w roku (na podstawie
ręcznego podgarniania paszyprze 5 min, 3 razy dziennie).
Wyższa produkcja mleka (1 % – 3 %)
Lepsze zdrowie zwierząt
Wyższa częstotliwość korzystania z robotów udojowych
Amortyzacja w ciągu 1 - 4 lat
Maks. prędkość 6 m/min.
Czas pracy: 19 godzin dziennie (5 godzin
ładowania)
Dla stad do 2.000 krów
Nieograniczona ilość tras przejazdu

·

Hale udojowe
Global 90i
Wygodny i bezproblemowy dój dla zwierząt oraz
hodowcy. Dzięki kompaktowej budowie Global
90i gwarantuje odpowiednią ilość miejsca dla
krów każdej rasy oraz dla obsługi. Nowoczesne
i bardzo wytrzymała konstrukcja wygrodzeń zapewnia solidność i niezawodność konstrukcji.
Pierwsza klasa komfortu: indywidualne Indeksowanie. Dzięki indywidualnemu indeksowaniu
Twoje krowy od razu znajdują się w odpowiedniej pozycji do doju.
Specjalne zaprojektowane wygrodzenia pozwalają na indywidulny docisk każdej krowy w zależności od rasy i masy zwierzęcia.

EuroClass
Nowoczesne gospodarstwa, w ktorych odbywa
się produkcja mleka, wymagaja sprawdzonych i
praktycznych koncepcji hali udojowej. Dojarnia
Rybia oEc wychodzi naprzeciw tym potrzebom w
sposób szczególny. Jej przejrzysta i zwarta konstrukcja spełnia wszystkie wymagania człowieka
i zwierzęcia.
W tym aspekcie wymienić należy dwurzędowa
rurę falistą, znajdującą się przy krawędziach kanału udojowego. Wspólnie ze specjalnie wyprofilowaną rurą piersiową tworzą, dostosowane do
budowy anatomicznej zwierzęcia, wygodne stanowisko udojowe, na którym każde zwierzę znajdzie pewne i bezpieczne miejsce podczas doju.
Regulowana rura piersiowa (standard) pozwala
dopasować długość stanowiska do średniej długości krów w stadzie. Stanowiskowa rura piersiowa Fixomat (opcja) ustala pozycję krowy niezależnie od jej długości. Koryta stanowiskowe
(opcja) pozwalają na zadawanie paszy treściwej
w hali udojowej. Rozstaw stanowisk udojowych
co 1200 mm (standard) pozwala zakładać aparat
z boku i obserwowac tylną połowę zwierzęcia.
Ma potwierdzone praktyką zalety: optymalna
i wygodna pozycja zwierzęcia i dojarza.
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Automatyczne systemy żywienia

Mix Feeder
Automatyczne wózki do zadawania pasz objętościowych w oborach wolnostanowiskowych.

Free Stall Feeder
Zasobniki na paszę od 8 do 32 m3. Zapewniają
maksymalny komfort komponowania dawek żywieniowych.
Zasobniki na kiszonkę, słomę, siano, minerały,
koncentraty w dowolnych konfiguracjach.
Stacjonarne wozy paszowe: Pojemności od 8 do
10 m3

Mix & Carry

MVM

·

Kompleksowe rozwiązania pod klucz
Kompleksowa obsługa obejmuje: planowanie technologii, projektowanie obór i kompleksowe wyposażanie, urządzenia udojowe, serwis i dostawę materiałów eksploatacyjnych.

Zespół specjalistów GEA Farm Technologies wraz z dealerem od początku angażuje się we współpracę z klientem, której celem jest wypracowanie najlepszego dla klienta projektu obory.
Najważniejsze kryteria to:
•
•
•
•
•

komfort krowy
komfort pracy
koszty inwestycji
nakład pracy
koszty obsługi serwisowej.

Współpraca z klientem przebiega wg następujących etapów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie wraz z klientem wstępnego konceptu
technologicznego fermy
przygotowanie zaawanasowanego projektu wraz z konkretnymi
rozwiązaniami technologicznymi, m.in.:
technologia doju, gnojowicy, zaplecze zootechniczne (separatka,
leczenie zwierząt), legowiska, wentylacja,
odchów cieląt
wycena projektu; podpisanie umowy o współpracy
ścisła współpraca z projektantem i firmą budowlaną
montaż urządzeń
wdrożenie – szkolenie obsługi przed uruchomieniem urządzeń
pierwszy udój – szkolenie podczas doju
obsługa serwisowa – przeglądy techniczne, dostawy środków higieny, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

53

54

·

Wozy paszowe
Wóz samobieżny – 11 m³, 13m³, 15m³

Wóz samozaładowczy:
jedno- lub dwuślimakowy.
Od 8 m³ do 24 m³
• Model L – samozaładunek
• Model LS – wycinanie i samozaładunek

Wóz zaczepiany:
jedno- ; dwu- i trzyślimakowy.
Od 3,5 m³ do 46 m³
• V-Mix Agilo – najmniejszy wóz paszowy na rynku
• V-Mix Plus 1 S – jednoślimakowy – konstrukcja modułowa
• V-Mix Plus 1 ST – specjalista do niskich budynków
• V-Mix Plus 2 S – kompaktowy dwuślimakowy
• V-Mix Plus 3 S – duża wydajność
• V-Mix Giant 3 S – dla ponad 380 krów

·

Wycinaki i urządzenia do ścielenia
Wycinak bloków: od 1,65 m³ do 3,6 m³
Topstar – opatentowany podwójny system nożowy
Megastar – konstrukcja gwarantująca minimum obsługi
Master – perfekcyjne wycinanie bloków w rozmiarze
XXL

Wycinak szczękowy:
od 0,95 m³ do 2,25 m³
• Top – kompaktowy wycinak do montażu czołowego
• Mega – mocny, wytrzymały i potężny

Wybierak szuflowy;
od 0,9 m³ do 1,8 m³
• Top – wysoka stabilność konstrukcji
• Mega – max wydajność

Ścielarka

Innowacyjny i perfekcyjny
system zarządzania żywieniem
• Wszystkie elementy żywienia
krów pod kontrolą
• Dostęp on-line
• Kompatybilność z każdym
wozem paszowym na rynku
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Notatki

Twój Dealer zawsze w pobliżu

Twój Dealer:

GEA Polska
Ołowiana 10
85-461 Bydgoszcz, Polska

Tel +48 52 348 04 40
Fax +48 52 348 04 50

biuro@gea.com
www.gea.com

