Rapid Excellent
Rapid Exit Melkstal

De Rapid Excellent is een doorontwikkelde zij-aan-zij Rapid Exit melkstal, een bewezen concept voor goed
en betrouwbaar melken. Kenmerkend is de degelijke, robuuste constructie waarbij het borstrek met behulp
van een elektro-hydraulisch systeem zonder uitzwaai, verticaal omhoog wordt bewogen, hierdoor heeft het
borsthek weinig uitloopruimte nodig. Na de melkbeurt beweegt het borstrek dubbel verticaal omhoog, zodat
de koeien door de brede uitloop tegelijk de melkstal verlaten.

De Rapid Excellent werkt met
praktische poortjes, als de eerste
koe op zijn plek gaat staan, opent hij
tegelijkertijd de plek voor de tweede
koe, en deze stappen herhalen zich
tot de hele rij gevuld is. Dit optimale
poortmodel maakt het bovendien
mogelijk uitstekend te melken met
een gedeeltelijk gevulde melkstal.
Doordat de koeien dicht langs elkaar
staan, heeft de melker korte
looplijnen wat veel tijdsbesparing
oplevert.
Unieke elementen zijn de elektro/
hydraulische
indexeerbare
borstrekken, de standlengte is
hierdoor eenvoudig te verkleinen
door het borstrek te indexeren.
Hierdoor blijft het uier van de koe
altijd optimaal bereikbaar voor een
optimaal werkcomfort.

Tevens is het borstrek zodanig
gevormd dat de koe tijdens de
melkbeurt heel ontspannen staat.
Door
het
verticaal
omhoog
bewegend borstrek en dat er geen
pootjes op de vloer tussen de koeien
staan, hebben ook grote koeien
voldoende ruimte om weg te lopen
en is een beperkte uitloopruimte
voldoende voor deze melkstal.
Voor de hygiëne en de veiligheid
van de melker is het frame
vrijdragend en voorzien van een
kickbuis. Standaard is de melkstal
voorzien van een RVS mestplaat en
-rand, optioneel met een mestgoot,
transparante
plaat
of
open
middenframe leverbaar
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De staanders bestaan uit een dikwandige buis met verstevigd voetstuk
Frame en borstrek zijn vervaardigd uit zwaar uitgevoerd en plaatselijk verstevigd kokerprofiel
Verticaal omhoog lopend fronthek met een vrije doorloop ruimte van 1650mm
Slagvaste nylon diabolo-geleide rollen met RVS-as
Standplaatsen standaard 700mm h.o.h.
Standaard geleverd met een RVS mestplaat en kickbuis
Vanaf 20 standen uitgevoerd met een uniek en betrouwbaar pull bar liftsysteem
Doorloop afstand tussen selectiepoortjes en middenframe verstelbaar
Volbad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie
De installatie wordt geleverd met een montage- en gebruikershandleiding en een
CE verklaring
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Rapid Exit Melkstal
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VOORDELEN
OPTIONEEL
TECHNISCHE GEGERobuuste constructie voor een lange levensduur
•
Automatische uitdrijfbeugel, een diervriendelijke
Het
middenframe
is
pootloos
en
is
voorzien
van
een
oplossing voor een zeer snelle uitdrijving
• Maatvoering mogelijk tot 6000 x 4000 mm.
kickbuis
voor
veilig
melken
•
Opklapbare borstbeugels voor individuele selectie
• Bovenplaat uit 5/7mm dik stalen traanplaat.
Het
borstrek
loopt
verticaal
omhoog,
zwaait
niet
uit
en
•
Individueel indexeren
• Hydrauliek unit 380V en 3 kW vermogen.
•
Mestgoot incl rooster, transparante plaat of open
vraagt dus minimale inbouwruimte
• Cilinderkasten formaat als voermuurtjes, instortframe voorzien van instort stekeinden.
Door met een drukknop bedienbare traploze indexeermiddenframe
• Geheel
vlak
hoogte
bordes bovenop
niveau.
vanhetzelfde
720 of 750
mm
baarheid
blijft
dedoorlopende
uier van de koe
altijd105mm
optimaalstandaard, voergang• en Standbreedte
• Grotere hoogtes dan 105mm op aanvraag en in overleg mogelijk.
•
Afsluitbare RVS Voerbakken, hiermee kan er zowel
bereikbaar
• De installatie
geleverd
met handleiding
en CE verklaring. groeps- als individueel krachtvoer verstrekt worden
Geluidsarme
unit wordt
met hoge
capaciteit
voor een snelle
• Volbladmet
thermisch
in- en uitwendig verzinkte constructie.
•
RVS kabinet, voor het beschermen van uw leidingen
wisseling,
stalen leidingen
en apparatuur
Onderhoudsarme selectiepoorten met rubber aanslag
•
De inlooppoorten worden op maat naar wens uitgeen vetnippel
voerd, met inlooptrechterhekwerk
Brede wegloop doordat het fronthek compleet verticaal
•
Bij de hydraulisch bediending is een energie zuinige
omhoog beweegt
automatische start-stop automaat leverbaar
•
Hogere uitloophoogte
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