
 

 

GEA DairyRobot R9500 

Unikali melžimo sistema   
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Idealus pagrindas  

pieno gamybai 

   
      

 
  

   
   

   
  
Aukštas patikimumas užtikrina sklandų gyvulių apsikeitimą ir optimalų sistemos 

apkrovimą. 

    

  

   
  

Inovatyvūs serviso sprendimai, taikomi GEA dilerių visame pasaulyje.     

  

   
  Aukštas produktyvumas su minimaliais energijos, darbo sąnaudų ir aptarnavimo 

kaštais. 

    

  

GEA DairyRobot R9500  · 3 

 
 

 

 

 

 



 

  

Aukščiausia pieno kokybė 
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Optimalus melžimo procesas: melžimo metu lengvas melžimo aparatas 

prisitaiko prie galimų karvės judesių, o speciali atsvarų sistema palaiko jį ir 

nesukelia tešmens tempimo ir apkrovos. Patentuoti sensoriai matuoja 

kiekvieno ketvirčio pieno tėkmę, taip išvengiant permelžimo. 

 

GEA DairyMilk M8650 yra pirma pasaulyje somatinių 

ląstelių skaičiavimo sistema, tirianti kiekvieną ketvirtį 

atskirai viso melžimo metu. Ši ankstyvo nustatymo sistema 

praneša apie pirmus pakitimų požymius. Tai leidžia 

sutrumpinti gydymo laiką,  stebėti gydymo efektyvumą bei 

jį ilginti arba trumpinti pagal poreikį.  

. 

Ši inovatyvi matavimo sistema yra pranašesnė už kitas 

matavimo sistemas. Paremta patentuota EPT technologija, 

sistema analizuoja pieno srautą iš kiekvieno ketvirčio atskirai 

ir nenutrūkstamai, suteikdama GEA automatinio melžimo 

sistemai neprilygstamą efektyvumą. Geriausia šios sistemos 

savybė yra ta, kad jai nereikalingi jokie reagentai!  
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Tobulas klimatas pieno gamybai 

GEA pieno aušinimo sistemos padeda Jums optimizuoti ūkio rezultatus 

dėka išmanios, tvarios technologijos švarioje, higieniškoje aplinkoje . 

Roboto frekvenciniai siurbliai švelniai ir pastoviu srautu transportuoja 

pieną iš melžimo į saugojimo patalpą.  

 

Be to, GEA siūlo įvairias galimybes sukurti Jūsų sąlygomis idealią pieno 

aušinimo sistemą. Nuo plokštelinių šilumokaičių ir pieno aušitnuvų iki 

energijos rekuperacijos ir momentinio ataušiniimo “čilerių” – GEA 

aušinimo sprendimai leidžia susikurti indvidualią ir efektyvią sistemą 

kiekvienam atvejui.  

 

Išmanioji aušinimo valdymo sistema patikimai atlieka pieno aušinimą, 

maišymą, temperatūros svyravimų monitoringą, taip pat suteikia 

nuotolinę prieigą aptarnaujančiam personalui. 

Inteligentiška vidinė logistika 

 

 

 



 

 

Efektyvi darbo vieta  ·  11 

    

 

      
  

   

   

   

Šiuolaikiško valdymo patrauklumas 

Savo inovatyvių fukcijų dėka, GEA DairyRobot R9500 leidžia Jums sukurti ir organizuoti kasdienį bandos 

valdymą efektyviau ir lengviau. Tik keli paspaudimai ekrane, ir visa produktyvumo informacija kaip ant 

delno. DairyRobot R9500 sistema gali būti integruojama į praktiškai bet kokį esamą tvartą, ją pritaikant 

patogiam gyvulių srautų valdymui bei operatoriaus darbui saugioje ir švarioje aplinkoje.  
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Efektyvi darbo vieta 
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Aukštųjų technologijų įrankiai bandos valdymui 

GEA DairyRobot R9500 aprūpinta itin moderniomis funkcijomis, pasiekiamomis liečiamajame ekrane.  

Realaus laiko režime galima stebėti tuo metu esamą situaciją ir ją atvaizduoti lengvai suprantamuose 

grafikuose. Taip pat galima stebėti visus esminius produktyvumo rodiklius. Intuityvi vartotojo sąsaja  

palengvina valdymą, sistema automatiškai praneša apie visus svarbiausius roboto darbo įvykius ir 

pasikeitimus. 

 

Dėmesys svarbiausiam 

Dėka unikalaus priėjimo prie karvės tešmens melžimo vietoje, operatorius bet kuriuo metu gali patogiai ir, svarbiausiai, 

saugiai, stebėti gyvulio tešmens būklę (tam taip pat padeda LED apšvietimas), melžiklių uždėjimą arba atlikti rankinį 

melžiklių uždėjimą pratinamoms karvėms, taip pat karvėms su tešmens pakitimais, kai negalima melžiklių uždėti 

automatiškai (pvz., iškart po apsiveršiavimo), taip pat atlikti kitas procedūras melžimo vietoje. Rankinio režimo metu, 

melžimo aparatas išvažiuoja po karvės tešmeniu operatoriui patogiame aukštyje, uždėjus melžiklius, toliau vykdomas 

įprastas automatinio melžimo procesas. 
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Gamyba be sustojimų 

   

   

   

   

GEA sėkmės filosofija 

 

Dar ekonomiškesnė Multibox konfigūracija 
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Optimalus dizainas, aukštesnis našumas 

Saugus ir greitas uždėjimas 

Lengva įeiti ir išeiti, gyvulio indeksavimas pagal dydį 
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Melžimo aparatas su aukšosiomis technologijomis 

 



 

  

Vietos taupymas 
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Darbas be pertraukų 

Patogus pieno veršeliams surinkimas 

18   ·  Produktivität rund um die Uhr 
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A    Kabinetas - 

B   -  Pieno patalpa 

C    Techninė patalpa - 

D    Selekcijos ir gydymo zona - 

E    Šėrimo stalas - 

F    Specialiųjų poreikių/apsiveršiavusios karvės - 

G   DairyRobot R9500 – dešininė versija, 3 boksai - 

H    Palaukimo prieš melžimą aikštelė - 

I   -  Pirminės selekcijos vartai 

J   -  Selekcijos po melžimo vartai 

K    Guoliavietės - 

L   -  Roboto tiekimo modulis 
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I       
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Puikiai tinka Jūsų tvartui ir pasirinktai 

gyvulių judėjimo koncepcijai 
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Tvarus bendradarbiavimas 
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Jūsų patikimas partneris 

 

• Greita ir kompetetinga pagalba ūkyje; 

• Reguliari, sistematiška įrangos priežiūra ir planinis 

aptarnavimas pagal pasirinktą serviso paketą; 

• 24/7 karštoji linija (telefonu/internetu); 

• Atsarginių dalių sandėlis ir tiekimas; 

• Darbuotojų apmokymas. 

  

  

  

FarmView  
Pasinaudokite mūsų stebėjimo programos teikiamais privalumais – 

detaliomis roboto veiklos ataskaitomis, nuotolinio sistemos procesų 

valdymo galimybėmis, įvairių rodiklių grafikais ir analizėmis, 

diagnostikos ir aliarminių pranešimų funkcijomis bei visų įvykių bei 

techninių aptarnavimų planavimu ir įrašų archyvu. Taip pat kaupiamos 

atsarginės sistemos ir bandos duomenų kopijos. 

 

Aukščiausio lygio paprastai aptarnaujama technologija 

GEA patikima ir laiko patikrinta melžimo technologija garantuoja aukštą 

našumą ir ilgą tarnavimo laiką. Sistema sukurta taip, kad prie esminių 

komponentų prieiga lengva ir įmanoma netgi įrangai veikiant. Nuotolinio 

prisijungimo ir diagnostikos funkcijos leidžia vykdyti sutrikimų prevenciją ir 

informuoja apie reguliaraus aptarnavimo poreikį. 
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Užrašams 
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