
Išmaniosios technologijos 
ateities ūkininkavimui



weltweit führende Prozesslösungen und Komponenten für anspruchsvolle 
Produktionsprozesse.

GEA - engineering for a better world
GEA yra vienas didžiausių procesų technologijų tiekėjų maisto ir 

daugeliui kitų industrijų. Kaip tarptautinė technologijų grupė, 

įmonė siūlo pirmaujančius pasaulyje sprendimus ir komponentus 

sudėtingiausiems gamybos procesams.
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Išskirtiniams poreikiams 
pritaikyti sprendimai

Pieno gamintojai visame pasaulyje gal ir turi skirtingų poreikių, bet juos vienija bendras 

tikslas: pasirinkti tinkamus sprendimus savo ūkiui. Jau dabar jie turi tinkamai pasiruošti ateities 

iššūkiams.

Ar gali viena kompanija pasiūlyti tinkamus sprendimus įvairiems žemės ūkio tipams ir 

skirtingiems jų dydžiams ir padėti ūkininkams sėkmingai ir efektyviai vykdyti jų veiklą?

Tikrai taip. GEA vysto sisteminius sprendimus, kurie pritaikyti atitikti individualius ūkio veiklos 

reikalavimus ilgalaikiam ir sėkmingam bendradarbiavimui.

Visada tinkamas pasirinkimas kiekvienam ūkiui!!

 Šio leidinio puslapiuose galite susipažinti su galimybėmis įdiegti GEA sisteminius sprendimus 

savo ūkyje.

Farm

 Services

Pieno ūkio įranga
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Išmaniosios 
technologijos ateities 
ūkininkavimui

Mes vystome sistemas, kurios visapusiškai pagerina gamybos 

produktyvumą. Mūsų technologijos padeda valdyti ir vystyti pieno 

ūkius pagal Jūsų poreikius.

GEA kompanijoje mes visuomet 
mąstome progresyviai ir siekiame žymiai 
toliau, nei tik procesų automatizavimas.
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Automatinis 
melžimas

Mūsų šiuolaikinės melžimo sistemos padeda įvairių dydžių ūkiams visame pasaulyje pasiekti 

tvarią, pelningą pieno gamybą ir padidinti primilžius. GEA automatinė melžimo sistema užtikrina 

aukščiausią pieno kokybę, padidina bandos produktyvumą lengvai ir patogiai. Moderni darbo 

vieta pasižymi pažangiomis funkcijomis, kurios leidžia valdyti bandą greitai, paprastai ir efektyviai 

kiekvieną dieną. Jūsų rezultatai gerėja dėl mažai priežiūros reikalaujančios technologijos, dirbančios 

ištisą parą. Mūsų aptarnavimo sprendimai padidina įrangos ūkyje našumą.

Dar vienas privalumas Jums – sutaupytas melžimo laikas, kurį galima panaudoti kitiems darbams arba 

veikloms. Mūsų ypač efektyvi įranga dirba ekonomiškai, padėdama Jums sumažinti energijos, išteklių 

ir priežiūros kaštus. Šios įrangos savybės sukuria papildomą naudą pasirinkus GEA automatines 

melžimo sistemas.

Susipažinkite su pažangiomis GEA automatinio 
melžimo technologijomis.
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Automatinė melžimo karuselė DairyProQ, skirta dideliems ūkiams

DairyProQ

GEA DairyProQ automatinė melžimo karuselė atveria iki šiol nematytas galimybes efektyviai melžti bandas nuo 500 karvių. Galimos variacijos nuo 28 iki 

80 melžimo vietų leidžia pamelžti nuo 120 iki 400 karvių per valandą ir tam reikalingas tik vienas procesą prižiūrintis operatorius. Darbuotojų motyvacija 

kyla su nauja atsakomybe, kuri sukasi apie gyvulių valdymą atraktyvioje, modernioje darbo aplinkoje. Pranašumą sistemai suteikia efektyvesnis darbas dėl 

struktūrizuotų procesų ir fiksuotų darbo valandų.

12 · Automatinis melžimas



Tobulas žmonių, gyvulių ir technologijų balansas 

Karvėms patinka individualus dėmesys, kurį jos gauna melžimo proceso metu, o erdvi, komfortiška 

melžimo aplinka nesukelia streso. Unikali melžimo eiga nuo melžiklių uždėjimo iki vilgymo ir aparato 

plovimo vyksta visiškai automatiniu preciziniu režimu. Švelnus melžimas ir tešmens profilaktinė 

priežiūra kiekvienam gyvuliui užtikrina geriausias sąlygas išlaikyti bandos sveikatą ir produktyvumą. 

Sistema leidžia stebėti ir bet kada koreguoti visa procesą, o patentuotas melžimo vietos modulis 

užtikrina saugią ir švarią pieno gamybą.

Ištisą parą  

DairyProQ sukurta veikti ištisą parą aukščiausiu patikimumo lygiu. Kiekvienas melžimo 

modulis veikia nepriklausomai nuo kitų ir turi savo decentralizuotą melžtuvo uždėjimo 

aktyvatorių, todėl melžimo procesas yra įmanomas bet kuriuo metu. Modulinis automatinės 

karuselės dizainas ir aukštosios technologijos užtikrina nuolatinę aukšta darbo kokybę. 

Inovatyvus aptarnavimo paketas iš Jūsų GEA atstovo įgalina reguliarų aptarnavimą ir 

remontą atlikti be melžimo proceso trikdymo, taip sumažinant įrangos stabdymų laiką iki 

minimumo.

Unikaliai individualus kiekvienos karvės aptarnavimas

Skaidrūs procesai ir efektyvus bandos valdymas Tikslus ir greitai uždėjimas

Gerai pasiruošę ateičiai: GEA siūlo iki penkerių metų   
garantijos pratęsimą DairyProQ
Privalumai: 
•  Minimalios prastovos: serviso sutartis užtikrina geriausią įrangos  

veikimo patikimumą
•  Skaidrūs kaštai: planuokite savo išlaidas tiksliai•  Saugumas: apsisaugokite nuo neplanuotų remonto kaštų•  Lankstumas: pasirinkite geriausiai tinkantį garantijos laikotarpį  

(2, 3, 4 ar 5 metai)
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Unikaliai efektyvus: dėmesys gyvulių sveikatai ir darbo našumui

Monobox

GEA Monobox suteikia pieno gamintojams didžiausius automatinio melžimo privalumus aptarnaudamas iki 70 karvių viena vieta. Tai taupo darbo 

sąnaudas, kurias galima lanksčiai ir efektyviai paskirstyti kitiems darbams. Modernus ir funkcionalus Monobox dizainas, didelis liečiamas ekranas ir 

išskirtinė ergonomika iš esmės palengvina duomenų monitoringą, o jo rankinio melžimo ir valdymo funkcijos padeda darbe su specialiųjų poreikių 

turinčiomis karvėmis.
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Aukštas našumas ir kruopšti gyvulių priežiūra 

Monobox melžimo vietos modulis užtikrina aukščiausią našumą, vykdydamas visą melžimo 

procesą apsaugotame melžiklyje. Kiekvienas žingsnis – nuo aparato uždėjimo, spenių 

plovimo ir stimuliavimo, pirmųjų čiurkšlių numelžimo ir melžimo – yra vienos sklandžios ir 

nepertraukiamos procedūros dalis. Vilgymas iškart po melžimo užtikrina idealią tešmens apsaugą 

ir būklę bei pagerina sveikatingumą. Su GEA Monobox galite būti tikri dėl aukšto našumo ir 

pieno kokybės dėka sveikos bandos produktyvumo, pasiekiamo minimaliomis vandens ir elektros 

sąnaudomis.

Lengvas įėjimas ir išėjimas

Puikia tinka Jūsų tvartui

Monobox melžimo modulis gali būti integruojamas į Jūsų pasirinktą tvarto technologijos 

koncepciją. Kompaktiškas, atviras modulis suteikia erdvės ir komforto kiekvienam gyvuliui, tokioje 

ramioje ir patogioje vietoje karvės greita pripranta prie šėrimo, poilsio ir melžimo ciklų. Pasirinktinai 

diegiama vartų sistema nukreipia karves su specialiaisiais poreikiais į tam skirtas tvarto sekcijas 

darbui su jomis. Su Monobox pagalba kasdieniai bandos valdymo darbai atliekami per itin trumpą 

laiką.

Greitas ir saugus uždėjimas Patogi melžimo vieta
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ApolloSystem

Automatinio vilgymo ir dezinfekcijos sistema GEA ApolloSystem yra saugi – pienas 

niekada neturi kontakto su vilgymo ir dezinfekcinėmis medžiagomis – tai patvirtinta 

nepriklausomais tyrimais. Šalia pieno kokybės, Apollo sistema taipogi padeda 

pagerinti tešmens sveikatingumą: tolygus vilgymas ir tarpinė aparato dezinfekcija 

užkerta kelią patogenams ir infekcijoms plisti. Sistema tinkama tiek tradicinei, tiek 

automatinei melžimo sistemai. Ji atlieka vilgymo, melžiklių ir melžtuvo plovimo ir 

dezinfekcijos funkcijas. Automatinėse melžimo sistemose ji taip pat apima spenių 

plovimo procesą.

ApolloSystem teikia ilgalaikę 

naudą pieno gamintojams – 

melžimas pagreitėja, tampa 

paprastesnis ir efektyvesnis 

dėl suvienodintų procedūrų.
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Apollo sistema yra DairyProQ, Monobox ir ApolloIQ sistemos širdis

Išmanioji vožtuvų sistema – sistemos pagrindas – kruopščiai atskiria pieną ir plovimo bei vilgymo medžiagas. Vanduo, 

vilgiklis ir dezinfekcinė medžiaga niekada neturi kontakto su pienu. Susirgimų rizika bandoje ir aukšta pieno kokybė 

garantuojama – tiek automatinėse, tiek tradicinėse sistemose.

Automatinio melžimo sistemos · 17



Išskirtinė Multibox sistema Jūsų sėkmei

MIone 

Šiandien galite planuoti savo tvartą neprarasdami ateities plėtros perspektyvų. MIone Multibox sistema auga kartu su ūkiu pagal Jūsų poreikius. Sistema 

gali būti komplektuojama nuo 2 iki 5 melžimo vietų ūkiuose nuo ~120 karvių. Visos užduotys gali būti lengvai ir greitai stebimos ir vykdomos vienu 

valdymo centru.  Sistema suteikia galimybių specialių poreikių karvių atvedimą, surinkimą ir melžimo laikus programuoti atskirai nuo kitų karvių 

paprastų funkcijų pagalba.
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Lankstūs melžimai, valdomas judėjimas 

MIone sistema leidžia Jūsų karvėms pasirinkti, kada jos nori būti melžiamos. Kiekvienas melžimo 

žingsnis yra ramaus, patogaus proceso – nuo spenių plovimo iki švelnaus melžimo iš kiekvieno 

ketvirčio atskirai – dalis, prie kurio karvės greit įpranta. Gyvulių atpažinimo ir selekcijos prieš 

melžimą sistema užtikrina tolygų gyvulių paskirstymą laike ir tarp melžimo vietų, taip išgaunant 

našų ir sklandų darbą

Lengvas įėjimas

Aukštesnė darbuotojų našumo kartelė 

Paskaičiuokite žmogaus darbo valandos sąnaudas vienai pagaminto pieno tonai ir atrasite, kad 

MIone automatinis melžimas nustato naujus našumo standartus. Efektyvi, laiką taupanti techno-

logija atlaisvina darbuotojus kitiems darbams ūkyje ir padeda padidinti pieno gamybos našumą. 

Taupus resursų ir energijos sunaudojimas garantuoja pelningesnį rezultatą.

Patikimas melžtuvas
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Iš arti per atstumą – būklė analizė ir nuotolinė priežiūra automatinėms 
melžimo sistemoms

FarmView 2.0

Mes siūlome inovatyvios programinės įrangos paketą nuolatiniam būklės stebėjimui realiuoju laiku su FarmView 2.0 įrankiu. Dabar galite stebėti savo 

automatines melžimo sistemas dar lanksčiau – nesvarbu, kur esate ar koks paros laikas. Dar didesni FarmView privalumai suteikiami su reguliaraus 

aptarnavimo sutartimi.
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Būklės analizė 

Padidinkite savo automatinio melžimo valdymo skaidrumą su reguliariais įvertinimais. Pieno 

primilžis, melžimo laikai ar melžimo vietų išnaudojimas – detaliosios statistikos ir išmanių signalų 

nauda!

Duomenų saugumas

Jūsų melžimo sistema apsaugota nuo trečiųjų šalių prisijungimo patikimo mGuard proceso ir 

užtikrinamas patikimas duomenų perdavimas.

Live view

Tiesioginio prisijungimo metu galite stebėti melžimo procesą ir matyti, kurios karvės yra 

melžiamos, o kurioms jau atėjo laikas melžtis. Tai suteikia galimybę apžvelgti visos sistemos 

statusą. Toks metodas leidžia dirbti lanksčiau.

Duomenys

Greita informacija apie svarbiausius parametrus: ekrane matomi pasirinkti melžimo statistikos 

duomenys, pranešimai ir įrašai apie būsimus aptarnavimo darbus.

Aptarnavimas

Aptarnavimo kalendorius ir atliktų darbų registras padeda planuoti ir stebėti aptarnavimo darbus. 

Tai taip pat pateikia Jums skaidrią informaciją apie atliktą įrangos priežiūrą.

Nuotolinė priežiūra

Prevencinės priemonės drastiškai sumažina prastovų galimybę. Tačiau esant būtinybei, galite 

gauti tiesioginę pagalbą iš įrangos ekspertų nuotoliniu būdu ir greitai išspręsti kylančias situacijas.

Pajauskite geresnio sistemos veikimo naudą dėka greitesnio reagavimo laiko!
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Tradicinis 
melžimas

Galite pasirinkti iš grupinių arba karuselinių melžimo aikštelių. Aukštas našumas, profesionalus 

operatorių darbas ir augantis produktyvumas yra mūsų nuolatiniai prioritetai. Taip pat 

nepamirštame ir dėmesio karvių komfortui. Priklausomai nuo poreikio, galime patiekti melžimo 

centrus tiek didelėms, tiek mažoms bandoms, ganomoms ir laikomoms tvartuose, su galimybe 

išplėsti ir moduline technologija (galima rinktis skirtingus melžtuvus, valdymo terminalus ir 

komplektuoti papildomas funkcijas).

Melžimo aikštelės, lengvai pritaikomos ūkio 
poreikiams
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AutoRotor 
PerFormer Plus 

Pritaikoma Jūsų poreikiams 

Nuo 24 iki 80 melžimo vietų - AutoRotor PerFormer Plus siūlo daug galimybių. Ar esate šeimos valdomas ūkis, ar investuotojas, vidutinio dydžio ar 

didelis ūkis, lankstus karuselės dizainas reiškia, kad jos dydis ir automatizavimo lygis pritaikomas pagal Jūsų poreikius – mažinant darbo ir personalo 

kaštus, pritaikant melžimo procesą pagal Jūsų norus ir užtikrinant ekonomišką darbą dviems ir daugiau melžimų per parą. AutoRotor PerFormer Plus yra 

keleto skirtingų galimybių kombinacija, pvz.:

•  PosiGuide: pozicionavimo ranka greitam aparato uždėjimui

•  PosiForm: pozicionavimo ranka ergonomiškam ir higieniškam aparato sureguliavimui po karve

•  karvės pozicionavimo rėmas 2-am ratui (ilgai melžiamoms karvėms)

Patikimos karuselės optimizuota „Plus“ karta daro PerFormer dar patikimesnę nei kada nors anksčiau – dalinai surinkta gamykloje ir dar tvirtesni pavaros 

komponentai užtikrina dar ilgesnį tarnavimo laiką.

DPView 
Pagalba kiekviename žingsnyje 
Būkite nuolat informuoti apie tai, kas vyksta: 
DPView Premium, AutoRotor karuselės valdymo 
ekranas, pateikia vizualinę informaciją, skirtą 
melžimo proceso valdymui, stebėjimui ir analizei. 
DPView programinė įranga pateikia išsamius 
duomenis apie kiekvieną melžiamą karvę. 
Informaciją įvesti galima ir liečiamajame ekrane 
melžimo aikštelėje.
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AutoRotor Magnum 40 

Su AutoRotor Magnum 40 Jūs gaminsite aukščiausios kokybės pieną lengviau ir efektyviau. Gyvulininkystės specialistai ir 

melžimo operatoriai visame pasaulyje vertina šios vidinės karuselės komfortą tiek darbuotojams, tiek karvėms.

Tiek Feeding (F), tiek EasyEntry (EE) ar SingleFlow (SF) AutoRotor Magnum 40 versija pasižymi neprilygstamomis savybėmis 

– optimaliu gyvulių pozicionavimu ir lengvu valdymu 16-40 vietų karuselėje.  

Patogi darbo vieta: optimalus 40° kampas suteikia lengvą priėjimą prie gyvulio ir gerą tešmens matomumą. Kiti privalumai – 

lengva sistemos priežiūra, paprastas plovimas ir lengvas patekimas į darbo vietą – sumažina operatoriaus darbo apimtį. 

Geriausias komfortas gyvuliams: draugiška gyvuliams aikštelė laukia karvių. Lenktos pertvaros palengvina įėjimą į melžimo 

vietą. Daug judančių dalių buvo pašalintos tobulinimo metu, taip sumažinant galimą gyvulio susižeidimo riziką.

Vidinė ar išorinė karuselė – išskirtinis komfortas ir aukščiausias našumas

AutoRotor Magnum 90 

AutoRotor Magnum 90 suteikia didžiausią komfortą tiek darbuotojams, tiek karvėms, taip pat siūlo optimizuotą melžimo procesą.

Maksimalus komfortas darbui: melžimo aikštelės rėmas suteikia didžiausią saugumą darbuotojui ir gerą karvės matomumą. 

PosiControl melžtuvo pozicionavimo ranka padeda aparato uždėjimo ir pačio melžimo metu, sumažina darbo krūvį, pagerina 

melžimo rezultatus ir našumą.

Maksimalus gyvulio komfortas: atviras draugiškas melžimo vietų išdėstymas ir lenkti komponentai įgalina gyvulius įeiti ir 

išeiti iš platformos greitai ir noriai..

Aukštas našumas: Lemiantis veiksnys aukštam melžimo našumui yra optimalus įėjimo ir išėjimo zonų išdėstymas, užtikrinantis 

nenutrūkstamą gyvulių srautą.

Patikima, inovatyvi technologija: galingi hidrauliniai ar elektriniai varikliai ir tvirti ratukai bei tylus platformos judėjimas. Itin 

patikima įranga, pasižyminti ilgu tarnavimo laiku.
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Global 45 

Komfortiška. Lanksti. Greita.

Global 45 „eglutės“ tipo melžimo aikštelė užtikrina komfortišką ir sklandų melžimo procesą – tiek darbuotojams, tiek karvėms. Global 45 galima nuo 

2 x 6 iki 2 x 40 melžimo vietų, taip pat kaip vienpusė aikštelė – ideali bet kokiam bandos dydžiui. Jei Jūsų banda didėja, galima lengvai išplėsti esamą 

aikštelę papildomų modulių pagalba. Patogus įėjimas ir greitas išėjimas daro Global 45 viena “greičiausių” ir našiausių melžimo aikštelių.

Geresnis melžimas ir gyvulių komfortas: komfortiškesni melžėjų darbo procesai ir mažesnis krūvis leidžia atidžiau stebėti gyvulius. Bežingsnė 

gyvulių indeksavimo funkcija krūtinės rėmų pagalba užtikrina, kad melžimo vietoje karvė yra geriausioje melžimui padėtyje, kuri atitinka natūralius 

karvių kontūrus ir užtikrina, kad karvė turi vietos ir laisvės judesiui.
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EuroClass 800 / 850 

Melžimo efektyvumo klasė 
Vietą ir laiką taupanti 800/850 „eglutės“ tipo aikštelė siūlo konstrukcija paremtą efektyvumą be konkurencijos. EuroClass 800/850 

yra tikra vietos taupymo lyderė – 800/850 mm plotis suteikia pakankamai erdvės gyvulio stebėjimui ir lengvam aparato uždė-

jimui tarp galinių kojų – tai galioja visiems šio dydžio aikštelių rėmams. Draugiškas gyvuliams laisvo stovėjimo rėmas garantuoja 

ergonomišką ir optimalią darbo vietą su mažais atstumais tarp gyvulių.

EuroClass 1200 

Sėkminga klasikinė sistema 

Efektyvus ir lankstus melžimas – ši koncepcija pavertė EuroClass 1200 „eglutės“ tipo aikštelę tikra klasika: viskas veikia sklandžiai 

ir be streso. Dosnus 1200 mm modulinis dydis suteikia daug erdvės gyvulio stebėjimui ir ergonomišką darbo vietą. Lengva prieiga 

prie tešmens ir mažesnis (priklausomai nuo aikštelės komplektacijos) darbo krūvis yra tik keletas tarp daugelio kitų šios melžimo 

aikštelės privalumų.

EuroClass 800 RE ir 1200 RE 

Našumo generatorius  
Du žodžiai apibūdinantys didelį privalumą: Greitas išėjimas (angl. „Rapid Exit“). Efektas: gyvulių išėjimas „turbo greičiu“, 

taupantis darbo laiką ir didinantis efektyvumą. Greitas karvių išėjimas gali sumažinti gyvulių apsikeitimo laikus iki 50%. 

Tai sutrumpina gyvulių laukimo laikus ir padidina našumą iki 15%. Priekiniai vartai, turintys draugišką gyvuliui išlenktą formą 

(EuroClass 1200 RE – ir integruotą indeksavimą), pagreitina ir palengvina gyvulių pozicionavimą. Kitas privalumas – kintamas 

krūtinės rėmo aukštis, kurį galima reguliuoti pagal skirtingas karvių veisles. Dar daugiau, laisvo stovėjimo melžimo aikštelės 

rėmas (pasirinktinai EuroClass 1200 RE) yra į komfortą orientuota ir darbą taupanti konstrukcija.

„Eglutės“ tipo aikštelės · 27



Pirmos klasės komfortas ir našumas

Global 90i

Garantuotas tiek melžėjų, tiek karvių komfortiškas melžimo procesas be streso. Tai yra 

principas, kuriuo remiantis sukurta Global 90i aikštelė. Kompaktiškas dizainas suteikia 

galimybę su šia melžimo aikštele taupyti vietą. Ji siūlo komfortišką erdvę bet kokios veislės 

karvėms ir trumpus vaikščiojimo atstumus darbuotojams melžimo metu visų dydžių aikštelės 

variantams.

Aukščiausios klasės komfortas dėka indvidualaus indeksavimo: indeksavimo sistema 

išėjimo vartuose pozicionuoja kiekvieną karvę atskirai į geriausią melžimo poziciją.

Individualus karvių paleidimas: šalia greito išėjimo sistemos, Global 90i taip pat galima 

atskirti individualias karves. Kiekvienas iš segmentų gali būti atidaromas nepriklausomai, taigi 

atskira karvė gali būti, pavyzdžiui,  iš melžimo aikštelės paleista anksčiau už kitas.

Laisvas įėjimas: platus įėjimas užtikrina, kad karvės melžimo vietas pasiekia greitai ir be streso. 

Tuomet jos gali užimti optimalią melžimo poziciją be jokių trikdžių iki paskutinė karvė įeis 

į melžimo vietą. Tokiu būdu užtikrinama, kad visa grupė pozicionuojama tinkamai.

IllumiCurb 
Geriausias apšvietimas melžėjų 
darbo vietai: tvirtos konstrukcijos LED 
apšvietimo juosta apšviečia tešmenį ir 
palengvina melžimo procesą. Tešmens 
būklės pakitimai aptinkami tiksliau ir 
galima anksčiau imtis reikalingų veiksmų.

EGO Pakeliamos grindys
Pakeliamos grindys tinkamai melžėjų 
darbo pozicijai: nepriklausomai, ar turite 
melžimo karuselę, ar grupinę melžimo 
aikštelę, mažai priežiūros reikalaujančios 
pakeliamos grindys EGO sukurtos 
pritaikyti darbo vietą ergonomiškam 
skirtingų darbuotojų darbui.
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Su EuroClass 800 SwingOver melžimo aikštelės sistema ir PosiSwing

Pozicionavimo ranka GEA ištobulino sumanią ir praktikoje pasitvirtinusią kombinaciją, 

apjungiančią priešingas aikštelės puses į vieną melžimo sistemą.

Nauda Nr.1: Laiko taupymas

Žymus laiko sutaupymas yra garantuojamas, kadangi beveik visas darbo ciklas yra 

automatizuotas. Uždėjus melžimo aparatą paskutinei karvei, pirmos karvės melžimas dažnai 

būna pasibaigęs. Reikia tik nedidelio rankos judesio, kad perkelti melžimo aparatą į priešingos 

pusės melžimo vietą. Greito starto funkcija įjungia pulsatorių ir melžimą automatiškai – 

neprarandant laiko ir be poreikio skubėti. Dviguba nauda investicijai – juntamai sumažėja 

investicijų poreikis ir sutaupomas darbo krūvis ir laikas.

Nauda Nr. 2: Lengva naudotis

Melžimo technologija sumontuojama centre virš melžėjų duobės, todėl galima pakaitomis 

ją naudoti tarp dviejų priešingų melžimo aikštelės pusių, kas itin sumažina vaikščiojimą. Tai 

taip pat suteikia patogią prieigą prie valdymo terminalo ir melžimo aparato bei leidžia dirbti 

patogioje pozicijoje nepertempiant nugaros viso melžimo proceso metu. Apibendrinant, šia 

technologija sumažinamas darbo krūvis bei netrukdomas gyvulio matymo laukas optimaliems 

veiksmams prieš ir po melžimo.

Pozicionavimo ranka

PosiSwing

„Šonas prie šono“ ir SwingOve aikštelės · 29



Melžtuvai 
Tinkamas melžimo aparatas kiekvienam gyvuliui

GEA yra sistemų žemės ūkiui tiekėjas ir siūlo platų spektrą tvirtų, funkcionalių melžimo aparatų, 

kuriuos galima individualiai pritaikyti bet kokios formos tešmeniui.
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Innovative, proven milking clusters which can be relied upon

IQ 

Keturi sėkmės keliai: ši keturių kelių technologija užtikrina, 

kad Jūs visuomet turėsite maksimaliai įmanomą pieno kokybę, 

kiekį ir tešmens sveikatą. Naudotis nepaprastai paprasta! 

Lengvas uždėjimas, melžimas ir priežiūra.

Optimali melžimo higiena: automatinis vakuumo išjungimas 

– oro patekimai ir iš to sekantys pieno transporto sistemos 

užkratai yra eliminuojami.

Lengva naudotis: patogus ir paprastas uždėjimas be oro 

patekimų. Naujos formos silikoniniai melžikliai, kurie keičiami 

greitai ir be jokių įrankių.

Keturi keliai pagerinti pieno kokybei: revoliucinis 

kolektorius sukurtas taip, kad atkartotų natūralią karvės 

tešmens struktūrą. Pienas teka švelniai ir greitai iš kiekvieno 

tešmens ketvirčio – jokio kryžminio užkrato!

ApolloIQ 

Melžimas, vilgymas, tarpinė dezinfekcija – viskas viename: 

ApolloIQ suderina IQ melžimo aparato privalumus su 

automatinės spenių priežiūros ir tarpinės dezinfekcijos 

nauda! Automatizavimas leidžia pagerinti pieno kokybę, 

sumažinti darbo sąnaudas pieno gamyboje, palengvinti ir 

standartizuoti melžimo procesą ir tiksliau kontroliuoti vilgiklio 

sunaudojimą. Vilgiklis automatiškai padengia spenius Apollo 

melžiklių pagalba prieš juos nuimant nuo karvės ir kiekvienas 

melžtuvas iškart dezinfekuojamas po kiekvieno melžimo. Ar 

nauja įranga, ar atnaujinama esama aikštelė, Apollo sistema 

tinka bet kuriai iš esančių GEA melžimo aikštelių.

ApolloSystem technologija patvirtinta pirmaujančių 

pasaulyje pieno perdirbimo įmonių.

Daugiau informacijos 16 puslapyje.

Classic 300 & 300 E 

Švelnus melžimas, didelis pieno srautas: Melžimo aparatas 

melžti dideliu srautu, tačiau paprastas naudoti. Nesvarbu, ar 

naudojamas pieno linijoje, ar „eglutėje“, auto tandeme ar „šonas 

prie šono“ aikštelėje – su Classic 300 E kolektoriumi Jūs tinka-

mai prisitaikysite prie karvių su plonais speniais ar suglaustais 

galiniais speniais dėka

•   sumažintų oro įsiveržimų,

•   pagerinto melžiklių kontakto su speniais.

Rezultatas: melžikliai gerai prisiderina prie spenių, palikdami 

optimalų laisvumą aparatui judėti.

Tobula aparato pozicija melžimo ir plovimo metu

Pozicionavimo rankos – melžimo optimizatoriai

Rinkamas melžtuvo pozicionavimas yra lemiantis sėkmingo melžimo veiksnys. 

GEA pozicionavimo rankos – kaip PosiCare ir PosiLactor – ne tik padeda uždėjimo metu, bet 

ir laiko pieno ir vakuumo žarnų svorį melžimo metu. Tokios rankos, sekdamos karvės judėjimą 

melžimo metu, neleidžia žarnoms suktis ar tempti melžimo aparatą. To rezultatas – optimalus 

melžimo procesas.

Sumanus plovimas

Dar lankstesnis nei anksčiau! Pajuskite tikrą darbo komfortą: nepriklausomai, ar melžimui 

naudojate Classic ar IQ kolektorių, silikoninius ar guminius melžiklius – CIP melžimo aparatų 

lėkštelės iš GEA garantuoja greitą ir paprastą paruošimą plovimui. Kas buvo neįsivaizduojama 

iki šiol, dabar yra įmanoma dėka modulinio dizaino: melžimo aparato CIP lėkšteles yra 

neįtikėtinai paprasta naudoti. Geriausia, kas gali nutikti melžimo aparatams plovimo metu!

Tinkamas melžimo aparatas kiekvienam gyvuliui

Melžtuvai · 31



Melžimo valdymo terminalai
Jūsų ūkiui pritaikytas melžimo valdymas

GEA siūlo platų melžimo valdymo terminalų pasirinkimą – nuo ekonomiškų, kuriems nereikalinga tinklo įranga, iki pilnai integruotų į DairyPlan C21 

ir melžimo valdymo sistemą. Nesvarbu, kurį pasirinksite – įmonė, daugiau nei prieš 30 metų pradėjusi melžimo aikštelių automatizavimą, garantuoja 

patikimą melžimo valdymą.
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Metatron Premium 21 ir Select 21  

Melžimo technologijos specialistai
Metatron 21 integravimas į DairyPlan C21 bandos valdymo programą atveria visiškai naujas galimybes optimizuoti darbo procesus melžimo 

aikštelėje. Metatron 21 kaupia visus duomenis, kuriuos generuoja melžimo aikštelė – pieno kiekį, elektrinį laidumą ar selekcinę kryptį ir 

siunčia juos į DairyPlan C21 tolimesniam apdorojimui. Naujausi duomenys tuomet palyginami su duomenimis, kurie išsaugoti DairyPlan C21. 

Grafinio atvaizdavimo dėka, ši informacija yra lengvai matoma ir gali būti įvertinta bet kuriuo metu tiesiai Metatron P21 valdymo terminale.

Metatron Select užtikrina automatinį pulsatorių sistemos valdymą – pieno srauto kontroliuojamą melžimo sekimą ir automatinį aparato 

nuėmimą, taip pat ir galimą aparato nuėmimą pagal laiką. Dar daugiau, galima Metatron Select kombinacija su Metatron Premium – Metatron 

P21 gali būti montuojami šalia integruotų vartų valdymo pultų (pvz., pirmose ir paskutinėse ar vidurinėse melžimo vietose), o Metatron S21 – 

likusiose melžimo vietose.

EasyDe, DeMax 55, DeMax 60  

Ekonomiški aparatų nuėmimo pagalbininkai 
Ši melžimo vietos valdymo įrenginių grupė suteikia maksimalų melžimo komfortą. GEA siūlo 

melžimo valdymo įrenginius, skirtus paprastam melžimo aparatų nuėmimui – nuo atskirai 

veikiančio EasyDE iki tobulo pilno sprendimo. VisoFlow pieno srauto sensorius matuoja pieno 

kiekį sraute ir, derinyje su DeMax valdymo įrenginiu, garantuoja idealų momentą vakuumo 

išjungimui ar aparato nuėmimui. DeMax 55 valdo StimoPuls ir automatinį pulsatoriaus 

išjungimą. DeMax 60 siūlo dar didesnį aparato nuėmimo komfortą ir yra suderinamas su 

BackFlush tarpine dezinfekcija, PosiCare pozicionavimo ranka ir kt.

DemaTron 60, 70 ir 75  

Pieno matavimo ir stebėjimo meistrai 
Ieškote ekonomiško būdo primilžių stebėjimui ir melžimo aparatų nuėmimui? Tuomet 

DemaTron 60 ir DemaTron 70 valdymo terminalai siūlo geriausią kainos/kokybės santykį. 

DemaTron 60 valdo ir stebi melžimo procesą nuo pulsacijos iki automatinio aparato nuėmimo. 

Pieno kiekiai matuojami specialiu LactoFlow sensoriumi, šie duomenys naudojami kaip 

pagrindas stebėjimui ir efektyviam melžimo valdymo procesui. DemaTron 70 papildomai 

teikia precizišką primilžių informaciją, taip pat ir melžimo aparatų nuėmimo funkciją. Pieno 

matuoklio Metatron MB teikiama primilžių ir pieno srauto informacija naudojama optimizuoti 

aparato nuėmimo funkciją ir saugoti tešmens sveikatą. Privalumai yra saugus melžimo proceso 

monitoringas ir optimalus pieno atleidimas. DemaTron 75 papildomai siūlo rankinio gyvulių 

atpažinimo ir įvedimo valdymo terminale funkciją.
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Nepamirštame ir mažųjų atrajotojų

Avys ir ožkos

Melžimo aparatai avims ir ožkoms – tvirti ir patikimi

Specialiai sukurti naudojimui aukštai sumontuotose melžimo linijose, mažieji OviTwin ir CapriTwin 

melžimo aparatai yra itin efektyvūs. Jie melžia dideliu greičiu tiek automatinio valdymo atveju, tiek 

rankinio nuėmimo atveju. Žemai sumontuotose melžimo linijose, TopFlow S ir TopFlow Z užtikrina 

greitą pieno srautą be kolektoriaus panaudojimo.

CapriTwin

OviTwin
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AutoRotor Capri 90  

Visada žingsniu priekyje 

AutoRotor Capri 90 iš GEA yra „šonas prie šono“ tipo 

karuselinė melžimo aikštelė, atitinkanti aukščiausius poreikius. 

Ergonomiškai sukurta įranga palengvina operatoriaus darbą, 

draugiškos gyvuliams melžimo vietos ir apgalvota melžimo 

sistema suteikia optimalų komfortą ožkoms ir padeda didinti 

produktyvumą.

AutoRotor Capri 90 yra pilnavertis sprendimas – nuo melžimo 

rėmo, melžimo įrangos iki profesionalios Bandos valdymo 

programos – viskas sukurta specialiai ožkoms.

Visapusiškai geras sprendimas!

Avys ir ožkos · 35
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Ūkio 
valdymas

Šiandien sėkmingam pieno ūkiui būtinas įgyvendinti reikalavimas: turėti galimybę priimti teisingus 

sprendimus, įvertinant sukauptą ir dar tik kaupiamą informaciją ir tai atlikti tinkamu metu.

Precizinė gyvulininkystė – daug daugiau nei tik elektroninis gyvulių atpažinimas. Esminė 

pasiruošimo ateičiai sąlyga – elektroninės įrangos naudojimas įvairių procesų valdymui. Šalia 

duomenų kaupimo, jų monitoringo, administravimo ir valdymo, interaktyvus apsikeitimas 

duomenimis realiuoju laiku taps vis svarbesnis ateityje. GEA siūlo sprendimus šių tikslų 

įgyvendinimui.

Geriausias būdas valdyti ūkį

Ūkio valdymas · 37



Geriausia būdas valdyti bandą

DairyManagementSystem 21

Kiekvienas, norintis vykdyti sėkmingą pieno gamybą, turi įvertinti visus lemiančius faktorius. Tai apima visų reikalingų duomenų surinkimą ir 

stebėjimą, būtiną svarbiems ir teisingiems sprendimams ūkyje. Mūsų į ateitį orientuota bandos valdymo sistema DMS 21 yra patikimas partneris, 

teikiantis optimalią pagalbą: maksimalus lankstumas minimaliais kaštais – geriausios sąlygos sėkmingos ateities užtikrinimui!
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Precizinė gyvulininkystė – daug daugiau nei tik elektroninis gyvulių atpažinimas

Akivaizdu, kad šalia duomenų kaupimo, jų monitoringo, administravimo ir valdymo, interaktyvus 

apsikeitimas duomenimis taps vis svarbesnis ateityje. Elektroninis gyvulių atpažinimas įgalina 

melžimo valdymo programą DairyManagementSystem 21 automatiškai saugoti techninius 

gamybos duomenis naudojant kartu su bandos valdymo programa DairyPlan C21. Pieno primilžis, 

jo elektrinis laidumas, pašaro kiekis, svoris ir aktyvumo stebėjimo duomenys yra svarbi informacija 

optimaliam bandos valdymui užtikrinti

Tai reiškia:

•  produktyvumo optimizavimą

•  bandos sveikatingumo optimizavimą

•  bandos veisimo optimizavimą

•  šėrimo optimizavimą

•  darbo našumo optimizavimą

•  produktų kokybės užtikrinimą

Last calved

Last insemination

Next calving date

Lactation

Daily average

Milk

DATE OF BIRTH 27.07.00

Last milk: 31.03.05 6:36  4.35 Kg
Previous milk: 30.03.05 17:06 2.81 Kg

Conductivity Activity Feed

Number of inse.

Lactation total

Days in milk

Days

Days to calve

Babsi TRAG

Select

Close

Details Graph DPVet Menu Help

Ok

Animal to

be displayed

1

Informacija iš DairyPlan

DMS ID atpažinimo sistema iš GEA yra būtina automatiniam kiekvieno 

atskiro gyvulio duomenų kaupimui ir apdorojimui. Ši informacija yra Jūsų 

„duona kasdieninė“, užtikrinanti sėkmingą bandos valdymą. Tiek melžimo 

aikštelėje, tiek bandos valdymo kompiuteryje bet kuris gyvulys su sumažėjusiu 

produktyvumu ir aukštu pieno elektriniu laidumu automatiškai rodomas kaip 

įtartinas mastito atvejis.

Programinė bandos valdymo įranga · 39



Skirkite daugiau laiko sau su GEA automatizuotais 
bandos valdymo sprendimais

Rujos nustatymas ir 
sveikatos valdymas

Dauguma kasdienių bandos valdymo aspektų gali būti automatiniai ir visa reikalinga informacija paruošta 

užtikrinant, kad svarbūs sprendimai bus priimti reikiamu metu.
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CowScout ant kaklo ir kojos  

Produktyvūs sveikų karvių laikai 
CowScout patikimai parodo geriausią laiką sėklinimui. Patogios signalų funkcijos užtikrina, kad 

nepraleisite aktyvumo ataskaitų. Nesvarbu, ar daviklis ant karvei kaklo, ar ant kojos, CowScout 

sistema prižiūri ją dieną ir naktį: sensorius stebi gyvulio judėjimą visą laiką ir praneša apie 

išmatuoto aktyvumo pasikeitimus antenų ir procesorių pagalba dažnais, reguliariais intervalais. 

Sistema tuomet išnalizuoja duomenis. Ji parodo individualių gyvulių aukšto aktyvumo 

laikotarpius. Tai sudaro puikų pagrindą sėklinimo valdymui!

CowScout galima kaip atskira sistema arba su prijungimu prie bandos valdymo programos.

CowView  

Išmanusis mobiliojo bandos valdymo būdas 

Didelių bandų priežiūra iš darbuotojų reikalauja nuolatinio žinojimo apie kiekvieno gyvulio 

būklę. GEA CowView yra išmanioji monitoringo sistema, kuri nuolat nenutrūkstamai kaupia 

duomenis apie kiekvieno gyvulio buvimo vietą sensorių tvarte ir CowView kaklo daviklių 

pagalba. CowView įvertina įprastai atskiram gyvuliui būdingus judėjimo ar elgesio pasikeitimus 

ir sukuria atitinkamus įspėjimus Jūsų išmaniajame telefone, planšetėje ar asmeniniame 

kompiuteryje. Individualaus gyvulio nuolatinis lokalizavimas yra įmanomas dėl kiekvienos 

karvės pozicijos ir elgesio stebėsenos realiuoju laiku. Optimizuokite reprodukcijos ciklą ir tuo 

pat metu taupykite darbo laiką ir išlikite lankstūs!

Kaklo daviklis:

Ėdimo ir atrajojimo laikų signalai ankstyvam sveikatos 

sutrikimų nustatymui

Kojos daviklis:

Rodomas gulėjimo, stovėjimo 

ir vaikščiojimo laikas anks-

tyvam problemų nustatymui 

(nagų, šlubavimui, kt.)

Rescounter III  

Rujos sargas kas 2 valandas  

Aukšti reprodukcijos rodikliai yra esminiai pelningai pieno gamybai, Su DairyPlan C21 ir 

naujuoju Rescounter III davikliu, GEA dar labiau patobulino savo tikslųjį rujos nustatymo 

įrankį. Rescounter III, turintis nedylantį judėjimo sensorių, parodo gyvulio aktyvumą kas 

2 valandas, todėl rujos požymiai gali būti patikimai nustatyti ir parinktas geriausias laikas 

sėklinimui.

Rujos nustatymas ir sveikatos valdymas · 41



Gyvulių pavarytuvai ir atskyrimas
Didesnis primilžis su mažiau pastangų

Gyvulių pavarytuvai užtikrina, kad karvės greitai įeina į melžimo vietą ir sumažina žmonių poreikį. Tai supaprastina darbą ir tuo pat metu padidina 

melžimo aikštelės našumą. Profesionali gyvulių selekcijos sistema yra raktas į ūkio sėkmę.
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GEA peržiūrėjo „stumiančių vartų“ koncepciją ir daugiau dėmesio skyrė karvių komfortui ir 

darbo efektyvumui. To rezultatas – CowMander pavarytuvų serija nukreipia karves į melžimo 

vietą be streso ir palaiko švarą palaukimo aikštelėje. Nesvarbu, kokio tipo melžimo aikštelė, 

tvirti, draugiški gyvuliams pavarytuvai yra lengvai valdomi automatikos pagalba. CowMander 

serija padeda karvėms surasti teisingą kelią.

AutoSelect 3000 SA/3000/5000  

...ir kelias suplanuotas 

Atidi gyvulių apžiūra ir gydymas yra esminis reikalavimas sveikai ir produktyviai bandai. 

GEA siūlo skirtingas sistemas, kurios gali automatiškai atskirti atskirus gyvulius ar jų grupes 

efektyviai, greitai ir patikimai. 

AutoSelect vartų pagalba taupomas brangus darbo laikas. Sumontuoti, pavyzdžiui, po 

išėjimo iš melžimo aikštelės, jie individualius gyvulius nukreipia reikiama selekcine kryptimi. 

Paprastas naudoti elektroninis gyvulių atpažinimas (su ar be jungties su melžimo valdymo 

sistema DMS21) užtikrina, priklausomai nuo numatyto tikslo, kad gyvulys greitai ir patikimai 

atskiriamos nuo likusios bandos.

Trys AutoSelect versijos:  

AutoSelect 3000 SA skirta greito, saugaus ir paprasto 

gyvulių atskyrimo užtikrinimui.

AutoSelect 3000 versija yra kontroliuojama centralizuotai 

iš DairyPlan C21 bandos valdymo programos.

AutoSelect 5000 įgalina naudoti įvairius gyvulių atskyrimo 

sprendimus pagal konkretaus ūkio poreikius, tinka naudoti 

individualių gyvulių ar gyvulių grupių atskyrimui naudojant 

DairyManagemenSystem 21.

CowMander 007/015 ir 600/700
Patikimas ir švelnus gyvulių nukreipimas

Gyvulių pavarytuvai ir atskyrimas · 43



44 · Pieno aušinimas ir laikymas



Pieno aušinimas 
ir laikymas

Pieno ataušinimas yra esminis faktorius išlaikyti jo kokybę, apsaugoti nuo bakterijų dauginimosi ir 

konsistencijos pakitimus. GEA, kaip šios srities ekspertai, kuria ir gamina efektyvias, patikimas ir 

inovatyvias technologijas ir įrangą tinkamam pieno aušinimui ir laikymui.

Mūsų produktų vystymas paremtas inovacijomis ir noru atitikti bei viršyti mūsų klientų keliamus 

reikalavimus.  GEA siūlo įvairius techninius sprendimus pieno ūkiams, įskaitant pieno aušintuvus, 

pirminio ataušinimo sistemas, mobiliąsias sistemas, atviro tipo aušintuvus ir šilumos rekuperacijos 

sistemas.

Atvėsinti – išlaikyti kokybę

Pieno aušinimas ir laikymas · 45



Pažangios ir Jūsų poreikiams pritaikytos GEA pieno aušinimo sistemos

Aušinimo talpos ir sistemos

GEA siūlo tobulą, ilgaamžę pieno aušinimo strategiją.  Pasinaudokite ekspertų patarimais – bendras planavimas ir projektavimas padės Jums 

įgyvendinti savo tikslus. Užtikriname, kad pienas bus aukščiausios kokybės, tam sunaudojant itin mažai energijos. Mes siūlome labai platų 

dydžių ir įrangos variantų pasirinkimą. Didelio našumo aušinimo agregatai yra lengvai pritaikomi pagal individualius poreikius. Papildomai 

siūlome pirminio aušinimo ir energijos rekuperacijos sistemas, kurios dar labiau sumažins energijos sąnaudas ir padės pasigaminti karšto 

vandens be papildomų kaštų.
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XeCool – skaičiuojantiems

eXtra efektyvumas ir maXimalus našumas
Šiuolaikiniuose dideliuose ūkiuose pagrindinis tikslas – pasiekti daugiau: didelės bandos, ilgesnis melžimo laikas ir pieno kiekis. 

XeCool yra kompaktiška momentinio pieno aušinimo sistema su didžiausiu valandiniu ataušinimo našumu, skirta dideliems 

pieno kiekiams.  Tuo pat metu XeCool yra 15 – 20 % labiau energiškai efektyvus nei tradicinės sistemos. Vis dar nedaug? 

Jungiame aukštesnę pavarą: į sistemą įtraukus pirminio aušinimo sistemą, bendrai sutaupoma daugiau nei 50% energijos, skirtos 

aušinimui. Savaime suprantama, galite tikėtis aukščiausios kokybės. Minimalių sąnaudų dėka, pieną gaminti apsimoka labiau!

TCool  aušintuvų serija

Naujos kartos energijos balansas
TCool siūlo tiek šeimos, tiek ypač dideliems ūkiams bei 

pieno supirkimo  bendrovėms tinkamus aušintuvų dydžius, 

kurie siekia nuo 1,010 iki 33,500 litrų. Pasirinkite aušinimo 

technologiją, kuri garantuoja geriausius pieno kokybės 

rezultatus minimaliomis energijos sąnaudomis tuo pat metu. 

Su TCool pasieksite geriausią pelną!

VCool  vertikalus 
aušintuvas
Didelė talpa maksimalioms 
pajamoms
Šie vertikalios formos pieno aušintuvai leidžia ataušinti 

ir laikyti pieną lauke, tam naudojant minimaliai pagrindo 

ploto. Didesni pieno kiekiai turi būti laikomi saugiai. VCool 

talpos siekia nuo iki 40000 litrų ir puikiai tinka įvairių dydžių 

ūkiams. Pienas aušinamas žemomis energijos sąnaudomis.

ICool  valdymas

Individualiai pritaikytas 
Naujos kartos valdymo sistema patikimai aušina, maišo ir 

stebi Jūsų vertingą ir aukšto kokybės pieną iki kol jis bus 

išvežtas. Reguliarūs plovimo intervalai užtikrina talpos švarą. 

ICool planuoja į ateitį: visi procesai gali būti individualiai 

užprogramuoti ir pritaikomi besikeičiančioms sąlygoms.
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Tvartų 
koncepcija ir 
įranga

Remiantis dešimtmečiais kaupta tvartų įrangos kūrimo patirtimi, GEA produktų asortimente 

įtraukti aukščiausius kokybės standartus atitinkantys produktai.

Nuo guoliaviečių pertvarų, gardų, matrasų sistemų gyvulių komfortui iki klimato valdymo, 

ventiliacijos sistemų ir tvartų valymo sistemų – visose srityse mes kuriame naujus gamtai bei 

gyvuliams draugiškos ir ekonomiškos gyvulininkystės standartus. Apsilankę ūkyje, galime suteikti 

patarimus, pasiūlyti ekonomiškai efektyvius technologinius sprendimus, atitinkančius Jūsų 

poreikius.

Gyvulininkystės įrangos gausa
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Siūlome Jums pritaikytus sprendimus

FarmDesign

Pieno ūkiai yra tokie įvairūs savo dydžiu ir struktūra, kad jų technologijos 

planavimas turi būti individualus. Tai galioja tiek tradicinėms, tiek automatinėms 

melžimo sistemoms. Tvaraus ir pelningo pieno ūkio technologijos planavimas 

reikalauja patirties ne vienoje srityje. Mūsų gerai apgalvotos pieno ūkio 

technologijos iš FarmDesign ekspertų komandos leidžia optimizuoti įvairius 

tvarto faktorius: gyvulių judėjimą ir komfortą, šėrimą, higieną ir klimato aspektus 

– aišku, tuo pačiu įvertinant ir darbo našumą ir veiklos procesus. Specialistų centrų 

darbuotojai gali pasiūlyti detalius technologinius planus, konsultacijas ir pilną 

dokumentacijos paketą.

50 · Tvartų koncepcija ir įranga



Planuokite savo plėtros žingsnius

Sėkmingai pieno ūkio plėtrai naujos melžimo aikštelės planavimas irgi turi būti atliekamas su 

galimybe didinti pajėgumus. Mes vystome sisteminius sprendimus, atitinkančius Jūsų ateities 

planus kartu su Jumis ir pritaikome pagal individualius poreikius.

Planavimas ir pasiruošimas iki paskutinės smulkmenos
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Sveikų ir gerai besijaučiančių karvių
produktyvumas didėja

Karvių
komfortas 

Svarbiausia – komfortas karvėms, darbo komfortas Jums ir

darbuotojams.
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Karvių šepečiai

Karvėms patinka kasytis į kitus daiktus – tai jų prigimtis! Švaresnės karvės padeda reikšmingai

pagerinti higienos situaciją: švari oda, ypač užpakalinėje dalyje, padeda atsiskleisti rujai per odą

ir pagerina cirkuliaciją.

GEA siūlo keturis šepečių tipus su įvairiais šepečių kampais ir mechanizmais. Jų konstrukcija

atlaiko karvių generuojamą spaudimą, o šepečių sukuriama priešprieša padeda karvėms sukurti

pakankamą kasymui spaudimą be per didelio rėmimosi į šepetį.

Horizontalus E-Brush šepetys užtikrina kasymą ir valymą vietose, kur labiausia reikia – karvės

nugarą užpakalinėje dalyje, ant uodegos ir galvos srityje. Kampu montuojamas M-Brush

šepetys kaso ir valo nugarą ir šonus. Skirtingai nei laisvai kabantys šepečiai, stacionarūs šepečiai

užtikrina geresnį atgalinį spaudimą gyvuliui.

Poilsio komfortas – kaip ganykloje

GEA guoliaviečių pertvaros sukurtos pagal natūralius karvių judėjimo ypatumus. Todėl jos

garantuoja maksimalią erdvę ir komfortą. Gerai rinkoje pasitvirtinę produktai, kurie siūlo

igalaikį sprendimą – įskaitant ir aukščiausios kokybės gulėjimo matrasus, teikiančius komfortą

kaip ganykloje. Rezultatas: komfortiškas karvių poilsis lemia geresnę sveikatą ir padidėjusį

produktyvumą. Mūsų produktai užtikrina optimalų komfortą tvarte.

GEA taip pat siūlo platų guoliaviečių dangų asortimentą: netoksiškas, lanksčias, neslidžias ir

drėgmei nelaidžias viršutines dangas, skirtas aukščiausios klasės latekso matrasams ir Polysoft

matrasams.
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Klimatas
Viskas puikioms sąlygoms tvarte sukurti: laisvas kelias šviežiam orui

Ne tik karvių ilsėjimosi komfortas, bet ir ventiliacija yra vienas svarbiausių aspektų 

palaido laikymo tvartuose. Šviežas oras ir šviesa yra tiek pat svarbūs karvės sveikatai kaip ir 

subalansuotas bei šviežas pašaras.

Mūsų klimato gerinimo produktai skirti įvairiems tikslams tvarte pasiekti:

•  Lumitherm

•  Karvių užuolaidos

•  Klimato valdymo sistemos

•  Suvyniojamos užuolaidos

Lumitherm yra pripučiama ventiliacijos 

sistema, apjungianti orą, šviesą ir ventiliaciją. 

Ši pripučiamų užuolaidų sistema sudaro 

izoliacinį oro tarpą tarp vidaus ir išorės, tuo 

pačiu praleisdama šviesą.

•  Ventiliaciniai kraigai

•  Ventiliatoriai
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Gyvulių valdymas
Visi randa savo vietą: tvarto išdėstymas 
didesniam efektyvumui

Gerai suplanuotas gyvulių judėjimas padeda suderinti visus procesus tvarte. Tinkami 

vaikščiojimo ir praėjimo takai, praėjimai darbuotojams bei įvairūs atitvarai užtikrina tinkamą 

organizaciją tvarte.

Teisingas selekcinių zonų ir atskyrimo įrangos išdėstymas padeda optimaliai ir be streso 

suvaldyti gyvulius. Mūsų technologijos padeda lanksčiai dirbti nuo pat sumontavimo ir išlaikyti 

galimybes plėstis ateityje. Mes siūlome įvairius sprendimus, kaip:

•  Selekcinius vartus

•  Pertvaras gyvulių judėjimui į melžimo vietą arba selekcinę zoną

•  Slankiojančias ir atidaromas pertvaras ir vartelius

•  Karvių priežiūros ir gydymo stendus Sprendimai pagal poreikius

Mūsų produktai skirti geresniam veršelių, prieauglio ir bulių komfortui papildo tvartų įrangos 

asortimentą. Siūlome įvairius priedus ir gaminius (spynas, apkabas, jungtis, tvoras – viską iki 

paskutinių varžtų). Mūsų asortimente yra:

•  Įvairūs komponentai tvartams

•  Veršiavimosi gardai

•  Grupiniai penimų galvijų gardai

•  Bulių gardai

•  Nagų tvarkymo stendai

•  Nagų priežiūros vonelės

•  Elektriniai šepečiai

•  Stacionarūs šepečiai
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Gyvulių šėrimas

Bet kuris faktorius, įtakojantis, kiek gyvulys atsigeria, suėda ar ilsisi, turi būti įvertintas planuojant 

tvarto technologiją. Turi būti sudaryta aplinka, kurioje ėdimas ir gėrimas būtų be streso, įprastu 

ritmu, o gyvuliai, norint gauti maksimalų produktyvumą, turėtų galimybę ilgai ilsėtis gulėjimo 

vietose. Pakankamas poilsis teigiamai paveikia ir ėdimą stovint. Galimybė lengvai po melžimo 

atskirti individualius gyvulius patikrinimams ar gydymui yra taipogi svarbus gyvulių gerovės 

aspektas.

Ypač svarbu, kad gyvuliai turi lengvą prieigą prie šviežio, geros kokybės vandens kartu su galimybe 

ėsti pakankamą kiekį geros kokybės pašaro.  Abu šie faktoriai yra tiesiogiai susiję su optimalia tvarto 

technologija. GEA automatinio šėrimo pagalba galima užtikrinti atitikimą šiems reikalavimams. 

Mūsų sistemos optimaliai pasveria, sumaišo ir išdalina pašarą, sumažindamos darbuotojų darbo 

krūvį.

Optimalus šėrimas – optimali pieno gamyba
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Geresniam pelningumui, gyvulių sveikatai ir 
laiko taupymui

Automatinis šėrimas

GEA siūlo inovatyvias automatinio pašarų tiekimo sistemas. Tvirtos, našios ir 

taupančios laiką – tik kelios savybės, apibūdinančios mūsų įrangą. Optimalus 

pašarų sumaišymas, svėrimas ir paskirstymas bei darbo ir laiko sąnaudų 

sumažinimas ženkliai prisideda prie pelningos pieno gamybos.

Tikslus ir efektyvus grupių 
šėrimas su išmaniąja WIC 
sistema
MixFeeder yra visiškai automatinė šėrimo 

sistema, kuri sumaišo pašarus pagal karvių 

grupes ir tiksliai išdalina šviežiai sumaišytą 

pašarą iš anksto nustatyta tvarka ištisą parą.  Tai 

įgalina kiekvieną karvę visiškai išnaudoti savo 

potencialą, tuo pat metu suteikiant laiko bandos 

valdymui ir kitoms veikloms.

MixFeeder
su WIC
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Mix&Carry su WIC

Automatinė kompiuteriu valdoma 
šėrimo sistema
Mix&Carry yra patikima automatinė šėrimo sistema, 

išlaisvinanti nuo gyvulių šėrimo darbų pradedant atskirų 

stambiųjų ir sultingųjų pašarų porcijų svėrimo, koncentratų ir 

mineralų bei kitų priedų įterpimo maišymo metu ir baigiant 

sumaišyto davinio išdalijimu tvarte. Išmanioji WIC sistema 

užtikrina efektyvią sąsają tarp šėrimo įrangos ir atskirų 

gyvulių grupių.

FreeStallFeeder

Optimalus pašarų patiekimas 
gyvuliams lemia aukštą pieno 
kokybę
Ant bėgio montuojamas šėrimo vagonėlis patiekia gyvuliams 

tiksliai atmatuotą pašaro kiekį iš stacionarios maišyklės arba 

siloso talpos ir taupo laiką ir darbo sąnaudas kasdien. Sistemai 

nereikia daug erdvės, todėl ji taupo ir vietą tvarte. Planuokite 

ūkio plėtrą su FreeStallFeeder!

Belt Feeder

Visi geri dalykai ateina “iš viršaus“
Belt Feeder dažnai yra pirmasis žingsnis į automatinį 

šėrimą – nedidelis, bet lankstus sprendimas su privalumais: 

juostinio konvejerio kombinacija su pajungiamu pašaro 

dalinimo kreipikliu leidžia dalinti pašarą keletą kartų per parą 

nedidelėmis porcijomis skirtingoms gyvulių grupėms. Ši 

sistema veikia patikimai ir tiksliai, todėl karvės mėgaujasi jos 

darbo rezultatais!

WIC – visa reikalinga informacija, nesvarbu kur esate

Nors visa automatinio šėrimo sistema dirba automatiškai, WIC (Wireless Integrated Control – bevielis integruotas valdymas) 

programinė įranga, pasiekiama kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar planšete, nuolat informuoja vartotoją apie įrangos veikimą ir 

būklę. Kur bebūtumėt.
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Įtinka visiems skoniams

Šėrimo įranga

Nuo pašarų paruošimo iki šėrimo vietos įrengimo bei švaraus geriamo vandens 

patiekimo – GEA gali pasiūlyti aukštos kokybės įrangą. Belieka tik pasirinkti 

iš didelės gausos girdyklų, šėrimo atitvarų ir tvorų, šėryklų ir pašaro dozavimo 

įrenginių!

Užtikrina, kad karvės visada 
turi pašaro
FRone yra visiškai automatinis pašarų 

pristūmimo robotas. Tinka ūkiams iki 2000 

karvių ir yra tvirtas bei našus. FRone pristumia 

pašarus pagal iš anksto nustatytus laiko 

parametrus, tai užtikrinant, kad karvės visuomet 

turi prieigą prie pašaro ir suteikiant joms 

galimybę pačioms nusistatyti norimus ėdimo 

laikus. Tai sukuria ramesnę ir taikesnę aplinką 

bandoje. FRone taip pat taupo darbuotojų laiką ir 

padidina pašarų dalinimo lankstumą.

FRone 
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Watermaster ir Watermatic

Girdyklos su pašildymu sėkmingai pieno gamybai.

Twist&Lock

Draugiškos gyvuliams fiksavimo tvoros su papildomomis 

galimybėmis.

DairyFeed C

Optimali koncentratų šėrimo stotelė.

Mix&Drive

Platus pašarų dalintuvų pasirinkimas
Mix&Drive siūlo išties platų pašarų dalintuvų asortimentą. Plačių komplektavimo galimybių 

dėka, galime nesunkiai patenkinti kliento poreikius. Mix&Drive išskirtinė savybė – specialiai 

suprojektuotų maišymo sraigtų dėka maišymo metu išlaikoma pašarų struktūra.

Mix&Drive iš Faresin – 34 aukštos kokybės pašarų dalintuvai, kuriuos galima komplektuoti 

pagal individualius ūkio pašarų tiekimo ypatumus ir tvarto technologiją. Susisiekite su GEA 

konsultantu, kuris padės parinkti tinkamą Mix&Drive modelį.

Laikymas, maišymas ir dalinimas puikiai suderintais komponentais 

Svarbią automatinių šėrimo sistemų dalį sudaro įvairūs komponentai, skirti pašarų 

laikymui, dozavimui ir maišymui: GM17, GM20, GM23 ir MM8 siloso talpos įvariems ūkių 

dydžiams,  MVM stacionarios pašarų maišyklės, skirtos optimaliam stambiųjų ir sultingųjų 

pašarų sumaišymui ir (jei reikia) smulkinimui bei ritinių išardymui, įvairūs Belt Conveyor 

transporteriai pašarų pakrovimui ir iškrovimu. 

Šėrimo įranga · 61



62 · Mėšlo tvarkymas



Mėšlo 
tvarkymas

GEA turi ilgametę procesų valdymo patirtį, kuri leidžia sukurti ūkio poreikiams pritaikytas, 

kokybiškas mėšlo tvarkymo sistemas: nuo mėšlo surinkimo, jo transportavimo ir įterpimo iki mėšlo 

separavimo bei panaudojimo kreikimui..

Bet kuriame ūkyje, bet kokioje situacijoje GEA gali pasiūlyti tinkamą mėšlo tvarkymo sprendimą ir 

ne tik tradicinius mėšlo panaudojimo variantus.

Efektyvūs mėšlo tvarkymo sprendimai
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Sėkminga pienininkystė prasideda nuo tvartų higienos

Skreperių sistemos ir robotai

Geras higienos standartas tvarte reiškia mažesnę infekcijų riziką, užkerta kelią nagų ligoms ir mastitams, užtikrina gyvulių gerovę. 

Švarūs vaikščiojimo takai yra būtina sąlyga pažangiame pieno ūkyje.
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SRone ir SRone+

Ideali tvarto higiena 
Stiprus, judrus, patikimas, išmanus – robotas skreperis valo  tvartą taip dažnai, kaip norite. Greitai matomas efektas: sveikos 

nagos ir švarūs tešmenys supaprastina bandos valdymą.

Populiarusis SRone gali nuvalyti iki 8000 kv. m per dieną – optimalus sprendimas šeimos ūkiams su standartiniu išdėstymu.

Didesniems tvartams su grotelinių grindų paviršiumi iki 12000 kv. M kasdieniam valymui arba norint išvalyti sudėtingesnio 

išplanavimo tvartus su personalizuotais maršrutais – programuojamas SRone+ su multifunkciniu valdymu yra idealus 

pasirinkimas, norint patikimai palaikyti gerą tvarto higieną.

Skreperių sistemos – optimizuotas asortimentas 

kiekvieno poreikiams

Švarios ir sausos grindys palaido laikymo tvarte yra viena 

iš pagrindinių sąlygų. GEA siūlo aukštos kokybės, saugias, 

lengvai sumontuojamas skreperių sistemas, pasižyminčias 

ilgaamžiškumu.

Nesvarbu, norite grandininio, trosinio ar hidraulinio skreperio 

– suprojektuosime pagal poreikį ir sąlygas, pasiūlysime 

optimalų variantą.

Skreperių sistemos ir robotai · 65



Mėšlo tvarkymas
Efektyvi ir atsakinga praktika

GEA kuria ir siūlo platų pasirinkimą produktų, padedančių efektyviai ir atsakingai tvarkyti ir 

transportuoti mėšlą.
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Siurbliai ir maišyklės 

GEA siūlo pilną asortimentą profesionalių ir patikimų mėšlo tvarkymo ir transportavimo sistemų. Siurbliai ir maišyklės atlieka 

lemiantį vaidmenį surinkto mėšlo tolimesniame tvarkyme. Tinkamo agregato parinkimas ūkiui priklauso nuo gerai sumaišyto 

mėšlo konsistencijos.

Mes siūlome didelį pasirinkimą siurblių, maišyklių ir jų kombinacijų:

•  Stūmokliniai siurbliai

•  Elektriniai siurbliai ir maišyklės

•  PTO (traktoriniai) siurbliai ir maišyklės

Mėšlo separavimas 

Mėšlo separavimo metu, skystos ir kietos mėšlo dalys atskiriamos, taip sumažinant 

saugojimui skirto mėšlo kiekį. GEA yra sukūrusi sistemas įvariems mėšlo separavimo 

sprendimams įgyvendinti.

Nuo dviejų etapų skysto mėšlo separavimo sistemų iki kombinuotų sistemų, 

apjungiančių skirtingus separavimo ir skysčių pašalinimo komponentus. 

Nepriklausomai nuo ūkio dydžio ir mėšlo tipo, galime pasiūlyti efektyvią sistemą!

Mėšlo įterpimas 

GEA siūlo įvairių dydžių ir komplektacijų srutovežius su plačiomis išlaistymo ir įterpimo galimybėmis.  Nesvarbu, kur ir kaip 

norite paskleisti ar įterpti mėšlą – galite būti tikri, mes pasiūlysime tinkamą sprendimą iš plačios gamos:

•  Mėšlo išlaistymo sistemos skystam mėšlui

•  Srutovežių priedai su įterpimu į dirvą

•  Įvairių tipų kultivatoriai

•  Srutovežių priedai su žarnomis

Mėšlo transportavimas · 67
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Higiena ir 
eksploatacinės 
medžiagos

Visiems klientams, kuriuos GEA aptarnauja visame pasaulyje, sudarytas pilnas tvartų ir gyvulių 

higienos produktų asortimentas. Kaip įmonė gamintoja, GEA gali pasiūlyti patikrintos kokybės, 

veiksmingus ir efektyvius rankinės ir profesionalios higienos produktus.

GEA gyvulių higienos produktų asortimentas užtikrina nepriekaištingą priežiūrą ir tešmens 

sveikatą. Nuo tešmens, nagų priežiūros priemonių iki guoliaviečių kreikimo produktų – mūsų 

specialistai padės Jums išsirinkti tinkamus produktus pagal situaciją ūkyje ir patars, kaip ir kada 

juos naudoti. Nesvarbu, ar įrangos, ar gyvulių priežiūrai reikalingas produktas – mes siūlome pilną 

sprendimų spektrą.

Gyvuliams ir įrangai
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Geriausia forma gyvuliams

Gyvulių, tešmens ir nagų higiena

Gyvulių higienos produktai iš GEA padės pasiekti geriausią tešmens sveikatą ir priežiūrą – esminę sąlygą aukštam produktyvumui.
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Gyvulių higiena tvarte – greitas ir švarus kreikimas

ZorbiSan Plus užtikrina švaresnes ir sausesnes guoliavietes bei vaikščiojimo takus, sumažina 

bakterijų dauginimąsi ir kvapą tvarte.

Tešmens higiena – tešmens sveikata svarbiausia

Tešmens švara prieš melžimą ir dezinfekcija po melžimo yra itin svarbūs faktoriai žemo 

bakterinio užterštumo pienui pagaminti. GEA siūlo itin gausų pasirinkimą produktų, skirtų 

tešmens priežiūrai ir melžimo higienai: Derma tešmens popierių ir pašluostes, putas prieš 

melžimą, Lux, Senso ir Salvo serijos produktus vilgymui ne tik rankiniu, bet ir automatiniu 

būdu.

Nagų higiena – tvarte laikomoms karvėms

Sveikos nagos ženkliai prisideda prie karvių produktyvumo ir sveikatingumo. Nagų higienos 

produktai ir vonelių sistema iš GEA padeda palaikyti gerą nagų būklę. Rekomenduojame 

PedicoPre pirminiam nagų plovimui pirmoje vonelėje ir PedicoSan nagų dezinfekcijai antroje 

vonelėje.

Melžiate karve tradicine įranga, bet nenorite 

naudoti rankinio vilgymo? Palikite vilgymą 

spenių priežiūros sistemai Spray2Go – ji 

automatiškai vilgikliu apipurškia kiekvieną 

karvę po melžimo.

Taupantiems laiką – nagų vonelių sistema PediCuRx plauna 

ir dezinfekuoja nagas tuo pačiu metu. Tai yra  išskirtinė 

automatizuota nagų vonelių ir nagų higienos produktų 

dozavimo technologija.
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Įrangos vidus ir paviršiai – tinkamai išplauti

Patalpų ir įrangos plovimo 
technologijos

Viskas, ko reikia palaikyti gerą higienos lygį ant vidinių ir išorinių įrangos paviršių.  
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Melžimo ir pieno aušinimo sistemų plovimo lyderis

GEA specialiai sukurta melžimo ir pieno aušinimo linijų ir kitų vidinių paviršių plovimo 

produktų linija Circo užtikrina įrangos švarą ir ilgaamžiškumą bei aukštą pieno kokybę. 

Rūgštiniai ir šarminiai plovikliai, naudojami pakaitomis, yra efektyviai išplauna ir dezinfekuoja 

įrangos vidinius paviršius, nedarydami žalos guminėms ir silikoninėms dalims.

Svarbu ne tik vidiniai paviršiai

Įrangos išorinių paviršių plovikliai efektyviai pašalina organines ir mineralines apnašas . 

AgroClair linijos rūgštinis ir šarminis produktai tinkami naudoti išorinių melžimo įrangos, 

melžimo ir palaukimo patalpų, pertvarų ir kt. paviršių plovimui. Panaudojus, susidaro plona 

apsauga, neleidžianti naujoms apnašoms tvirtai prikibti prie paviršių. Naudojami su žemo 

ir aukšto slėgio plovimo įranga ir specialiu antgaliu, sudarančiu putas – užpurkškite, leiskite 

suveikti, nuplaukite vandeniu. Paprasta, greita, efektyvu!

Energiją taupančios patikimos plovimo technologijos

TurboStar, CompassPlus ar SineTherm – automatinės plovimo sistemos iš GEA užtikrina 

aukščiausio lygio plovimą ir patikimumą prižiūrint su pienu sąlytį turinčius įrangos paviršius. 

Automatinis dozavimas taupo laiką ir plovimo medžiagas. Pasidomėkite ir kitais mūsų 

siūlomais higienos produktais ir technologijomis. Klauskite patarimo serviso darbuotojų.

Patalpų ir įrangos plovimo technologijos · 73
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Prieauglis

Tinkama telyčių mityba yra viena iš raktinių efektyvaus ūkio sudedamųjų dalių. Sveiki veršeliai yra viena geriausių 

investicijų į sėkmingą pieno ūkio ateitį. Deja, statistika dažnai parodo, kad veršelių praradimai, augimo sutrikimai, 

telyčių vystymasis ir vėlyvas veršiavimo amžius yra susirūpinimą keliantys aspektai. Dažnai reikia daug pastangų ir 

išlaidų šioms problemoms išspręsti ir pagerinti gyvulių sveikatą ir produktyvumą.

Įvairios infekcijos dažnai sukelia virškinimo ar kvėpavimo takų susirgimus, lemiančius veršelių praradimą. Tačiau 

yra būdų, kaip reikšmingai sumažinti infekcijų riziką. Prieauglio tvartų optimalus planavimas gali sumažinti laikymo 

sąlygų sukeliamas problemas – padidintą drėgmę, oro sudėtį, skersvėjus ar perpildytus tvartus. Šėrimo strategijos 

taip pat turi būti sudėliotos pagal amžių, išsivystymą ir stiprinti natūralų atsparumą bei pagerinti viso prieauglio 

sveikatingumą. GEA turi pasiūlymų ir šioje srityje.

Stiprūs veršeliai lemia sėkmę
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Nauja karta, tvirtai stovinti ant kojų

Sprendimai prieaugliui

Naujoji karta laukia pažangiųjų GEA technologijų. Pilnaverčiai sprendimai padeda stiprų pagrindą ekonomiškam ir kartu 

efektyviam prieauglio auginimui. Nes stiprūs palikuonys atneša sėkmę!
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Laikymas

GEA siūlo technologinius įvairaus amžiaus prieauglio laikymo 

sprendimus – nuo individualių veršelių namelių pirmosi-

oms dienoms iki grupinių prieauglio laikymo tvartų. Mūsų 

prieauglio tvartų koncepcija siūlo daug erdvės, šviežio oro ir 

optimalias pašaro tiekimo galimybes. Tinkama aplinka turi 

didelės įtakos prieauglio vystymuisi.

Šėrimo sistemos

Jie yra tai, ką jie ėda! Tai galioja ir prieaugliui. Nuo pat 

pradžių palaikykite jų sveikatą ir kondiciją. GEA šėrimo 

sistemos užtikrina tinkamą prieauglio – veršelių, ėriukų ar 

ožiukų – priežiūrą. Pienas, pieno pakaitalai ar koncentratai – 

pasirinkite, kokią koncepciją norite įgyvendinti. Veršeliams 

girdyti skirtas pienas gali būti pasterizuojamas naudojant 

inovatyvią ultravioletinių spindulių sistemą UVPure – 

nepakeičiant pieno sudėties ir neprarandant vertingų 

medžiagų veršeliams patiekiamas pienas be bakterijų!

Automatinis šėrimas pagal poreikį

GEA siūlomi įrengimai, skirti automatiniam kontroliuojamo 

šėrimo valdymui, yra lengvai integruojami į esamą bandos 

valdymą. Kiekvienas gyvulys gauna tiksliai jam paskirtą skysto 

ar koncentruoto pašaro kiekį, reikalingą sveikam augimui 

ir vystymuisi. GEA taip pat siūlo automatinius įrenginius ir 

ėriukų bei ožiukų šėrimui.

Higiena ir gyvulininkystės reikmenys

Prieaugliui sveikata yra svarbiausia. Optimali higienos 

ir sveikatos priežiūra yra gyvybiškai svarbi. Higienos ir 

gyvulininkystės produktai iš GEA padeda Jums išvengti 

infekcijų ir palaikyti gerą prieauglio sveikatą. Pavyzdžiui, 

veršelių apdanglai padeda veršeliams palaikyti šilumą ir 

apsaugo nuo su šalčiu susijusių ligų.
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Aptarnavimas

Mūsų platus aptarnavimo ir pardavimo partnerių tinklas užtikrina Jums visapusišką pagalbą ir 

konsultacijas ūkyje sistemos planavimo, montavimo ir paleidimo metu. Visi mūsų techniniai 

inžinieriai yra apmokyti, kvalifikuoti ir pasirengę palaikyti Jūsų melžimo įrangą puikios būklės.

GEA taip pat siūlo platų asortimentą melžiklių ir eksploatacinių medžiagų, pasižyminčių itin 

aukšta kokybe, taip pat ilgaamžiškumu ir patikimumu. Ko beprireiktų melžimui, pieno aušinimui 

ar šėrimui – galite būti tikri, kad mūsų serviso komanda pristatys tiesiai į ūkį.

Produktai ir paslaugos. Bet kuriuo metu
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Farm Services
Arti ūkio. Pasiruošę dirbti. Profesionalai.

Kai perkate GEA įrangą, Jūs tuo pačiu investuojate į profesionalius patarimus, aptarnavimą ir tiekimą.
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Melžimo įranga yra naudojama nuolat – 365 dienas per 

metus – daugiau nei bet kuri kita žemės ūkio įranga. Taip pat 

jau kuris laikas žinoma, kad daugiau nei 50 % mastito (ypač 

subklinikinio), sukelia neteisinga prižiūrima ar nesureguliuota 

ir blogai veikianti melžimo įranga.

Pasirinkę GEA įrangą, galite būti tikri, kad ji bus patiekta, 

sumontuota ir paleista tinkamai ir laiku. Mūsų patyrę 

specialistai suplanuos reguliarius įrangos aptarnavimo 

grafikus ir reikalingus atlikti darbus bei profilaktinius 

patikrinimus.

Visada šalia

 Siūlome ištisą parą 7 dienas per savaitę veikiančios serviso 

tarnybos paslaugas automatinių melžimo sistemų pirkėjams.

Reguliarus aptarnavimas – sumažinkite veiklos sąnaudas, pagerinkite higieną

GEA siūlo įrangos aptarnavimo programą, kuri yra pritaikyta 

konkrečiai įrangai ir individualaus ūkio poreikiams. Įrodyta, 

kad reguliarus įrangos aptarnavimas užtikrina pieno kokybę, 

gyvulių sveikatingumą ir įrangos ilgaamžiškumą.

Originalios dalys: mūsų pilnavertis melžimo ir aušinimo 

įrangos atsarginių dalių asortimentas pasižymi kokybe ir 

patvarumu. Serviso tarnyba gali pristatyti į ūkį ir pakeisti visas 

reikalingas dalis ir įrangos komponentus.
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Gyvulininkystės reikmenys
Platus produktų pieno ūkiui pasirinkimas

Kooperacijos su Kerbl Group dėka mes galime pasiūlyti dar platesnį – virš 10.000 papildomų prekių – asortimentą. 

Kerbl Group suteikia papildomų galimybių pasiūlyti kokybiškas prekes ir paslaugas.
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GEA vakuumo siurblių alyva VCL 22

Originalioji vakuumo siurblių alyva  VCL 22 sukurta 

specialiai GEA vakuumo siurbliams

Jūsų vakuumo siurblio patikimumą užtikrina originalioji 

alyva VCL 22:

•  skirta vakuumo siurblių tepimui

• pagaminta iš aukštos kokybės itin švarių bazinių alyvų

• sudėtyje turi antikorozinių priedų, didinančių siurblių 

 ilgaamžiškumą 

• sertifikuota pagal DIN 51 502 kl.  VCL 

Originali GEA alyva Miele vakuumo siurbliams

Patvirtinta naudojimui Miele siurbliuose

VCL 22 vakuumo alyva GEA alyva Miele vakuumo 
siurbliams

GEA Original Glide

Silikoninis purškalas

•  biologiškai saugaus

• patvirtinta naudojimui silikoniniams 

 melžikliams, žarnoms ir visoms 

 guminėms melžimo įrangos dalims

• mažiau laiko ir pastangų

GEA diskiniai filtrai

Tinka GEA 

pulsatoriams

GEA oro filtrai

Naudojimui vakuumo sistemoje

•  šviežio oro padavimui į sistemą

• karšai sandarinti

GEA pieno vamzdžių kempinėlės 

Likučių pašalinimui vamzdynuose

•  daugkartinio naudojimo, plaunamos

• patikimos

• suspaustas priekinis paviršius

• balta: po melžimo

• pilka: po plovimo

GEA pieno filtrai

Karvių, avių ir ožkų melžimo įrangai

•  iš medvilnės arba vilnos

• siūti

• švelni pieno tėkmė pro filtrą

• aukštos kokybės produktas

Dydžių, pakuočių ir kainos informacijos teiraukitės savo GEA atstovo.
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GEA SalvoCare Mint

Tešmens tepalas us pipirmėte

•  dėka šaldančio efekto padeda palaikyti spenius ir 

 tešmenis sveikus

• valo tešmenį ir padeda gydymo metu

• tešmens audinių natūralus atsparumas atstatoma jau po 

 kelių dienų

• reguliariai naudojamas, užtikrina tešmens sveikatą ir 

 pieno kokybę

• taip pat tinka sąnariųir raumenųįtrynimui

GEA ProfilacDermatex

Daugkartinės pašluostės

•  plaunama ik 300 kartų

• geriausi  valymo rezultatai dėka specialaus paviršiaus 

GEA Sowotaan 200 + 

GEA Sowotaan Jumbo

Aukštos kokybės popierius

•  itin stiprus sudrėkintas

• tinkamas drėgnam valymui su tirpalais ar putomis

• Sowotaan Jumbo galima naudoti ir sausai

GEA Profilac Dermatex

Tvirtas specialios technologijos popierius

GEA ProfilacDermacel

•  tinkamas sausam valymui

• pašiurkštintas paviršius padeda geriau pašalinti nešvarumus

• stimuliuoja spenius

Drėgnos vienkartinės servetėlės

GEA Sowotaan Wet

•  išmirkytos alkoholio tirpale

• 900 lapelių ritinėlis sandarioje pakuotėje

• rekomenduojama užsakyti su daugkartinio 

 naudojimo kibirėliu

GEA Sowotaan tešmens popierius
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GEA melžimo bidonas

•  plastikinis (polikarbonatas)

• tinka sąlyčiui su maistu

• dviguba gradacija (kg ir  lb)

• 30 litrų talpos

• metalinė rankena

• kasdieniam naudojimui

• galima naudoti individualiam karvės primilžiui įvertinti

• tinka naudojimui su melžimo įranga

• tinka  GEA melžimo įrangai

• suderinamas su GEA nerūdijančio plieno bidono dangčiu

• galima naudoti krekenų arba neprekinio pieno melžimui

Dydžių, pakuočių ir kainos informacijos teiraukitės savo GEA atstovo.

GEA vilgymo indelis

•  talpa apie 300 ml

• be grįžtamojo nutekėjimo, 

 todėl užterštas vilgiklis 

 negali susimaišyti su geru

GEA purkštuvas PortaSpray

•  talpa apie 600 ml

• aukštos kokybės purkštuvas 

 su metaliniu antgaliu

• kampu pakreiptas purkštuvo 

 antgalis optimaliam spenių 

 padengimui

• tinka tik purškiamiems 

 vilgikliams

Su kišenėmis

GEA melžėjų prijuostė

Itin patvari

•  darbui melžimo aikštelėse,

• neperšlampanti (> 1000 hPa),

• plati darbinė temperatūra (-30 °C – +50 °C)

• itin atspari plyšimui

• plaunama, pagaminta iš patvarios medžiagos

• pagrindas iš 100 % poliesterio, dengtas 100 % PVC,

• riboto atsparumo rūgštims

•  su papildomomis 

 petnešomis ir diržu 

 užsegimui

• kiekviena kišenė 

 su drenažu
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GEA Group 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 Group 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 Baltic

GEA Baltics, UAB

Smolensko 10, 

03201 Vilnius, LT

Tel  +370 656 77367

       +370 698 44009

geabaltics@geacom     

gea.com


