
Monobox GEA
Ainutlaatuisen tehokasta –
Itsenäistä automaattilypsyä
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Uutta näkökulmaa maidontuotantoon

Uusi GEA-monobox lypsyrobotti tarjoaa ammattimaiseen maidon-
tuotantoon merkittäviä etuja. Koska Monobox on äärimmäisen 
kompakti voidaan järjestelmä suunnitella yksilöllisesti ja tehokkaasti 
joko olemassaoleviin tai uusiin navetoihin. Tämän johdosta varmis-
tetaan järjestelmän toiminnallisuus ja yhdellä Monobox lypsypai-
kalla voidaan lypsää jopa 70 lehmää. Ensiluokkaisen maidon lisäksi 
Monobox varmistaa vedinten puhdistuksen, ihanteellisen lypsyta-
pahtuman sekä miellyttävän työympäristön. Nämä takaavat karjasi 
terveyden ja pitävät karjasi tuottavana ja kannattavana.
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 Ensiluokkainen maidon laatu 
 Hellävarainen lypsy, huolellinen vedinten hoito ja moitteeton hygienia aina vetimestä   

 tilasäiliöön saakka    

 Tehokas työympäristö 
 Ergonominen työpiste käyttäjäystävällisellä kosketusnäytöllä ja valikko-ohjauksella

 Keskeytymätöntä tuottavuutta 
 Järjestelmän erinomainen luotettavuus takaa sujuvan eläinliikenteen ja tehokkaan työskentelyn

 Kestävää kumppanuutta nyt ja tulevaisuudessa 
 GEAn huippuammattilaisten maailmanlaajuinen osaaminen sekä huolto- että palvelukonseptit  

 käytettävissäsi 

 Luotettava investointi 
 Maksimi tuotto minimi energiankulutuksella, resursseilla ja huoltokustannuksilla
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Ensiluokkainen maidon laatu

 Hellävarainen lypsy 

 Huolellinen utareiden ja vedinten hoito 

 Ennakoiva hygienian hallinta 

 Hellävarainen ja turvallinen maidonsiirto   

Tarkkuus alkaa vedinkupista
Monobox lypsypaikkamoduuli toimii itsenäisesti ja automaattisesti vuorokau-
det ympäri. Lehmät ovat tapojensa orjia ja omaksuvat mielellään samanlai-
sena toistuvan lypsyrutiinin. Avoimeksi muotoillussa lypsyboksissa jokainen 
lypsyn vaihe – vedinkupin kiinnitys, vetimen stimulointi, pesu tai kuivaus, 
esilypsy, lypsy ja jälkikasto – ovat osa katkeamatonta, nopeaa ja miellyttävää 
lypsyrutiinia. Kaikki nämä suoritetaan neljänneskohtaisesti yhdellä vedinku-
pin kiinnityksellä. Samanlaisena pysyvä rutiini, moitteeton hygienia ja vedin-
kupin tarjoama hellävarainen suoja ovat avain huippuluokkaiseen maitoon!



Täydellinen ja hellävarainen vedinten suojaus heti alusta alkaen:
Monoboksissa koko lypsyrutiini suoritetaan vedinkupin sisällä ai-
nutlaatuisella “in-liner everything”-periaatteella ja yhden kiinni-
tyksen tekniikalla. Stimulointi alkaa heti vedinkupin kiinnityksen 
jälkeen valmistellen vetimen hellävaraisesti lypsyyn.
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Moitteeton hygienia: Vedinkupin kiinnityksen jälkeen suoritetaan 
pesu ja sen jälkeen kuivaus ja esilypsy. Anturit alkavat välittömästi 
analysoida maitoa, sen sähkönjohtokykyä, väriä ja lämpötilaa.

Hellävarainen lypsy: Lypsyn aikana kevyt ja kääntyvä MilkRack- 
lypsyteline sekä lypsin myötäilevät lehmän luontaisia liikkeitä koh-
distamatta haitallisia voimia vetimeen. Anturit valvovat kunkin 
neljänneksen maitovirtaa ja mittaavat maitomäärää.

Huolellinen vedinten hoito: Lypsyn päätyttyä suoritetaan jälkikas-
to. Lypsyn päättyminen määritellään neljänneskohtaisesti. Kastoai-
netta annostellaan tasaisesti ja taloudellisesti vedinihon hienoihin 
huokosiin ja juonteisiin, mikä antaa ihanteellisen suojan utaretu-
lehdusbakteereja vastaan. Automaattisen jälkikaston ansiosta jo-
kainen lehmä poistuu Monoboksista suojattuna seuraavaa lypsyä 
varten. 
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Älykäs logistiikka
Monobox huolehtii puolestasi lehmien lypsystä sekä pitää lypsetyn maidon 
virtauksen tasaisena siirron aikana. Maidonkokooja, venttiilit ja taajuusohjatut 
pumput varmistavat osaltaan, että maito siirretään hellävaraisesti tilasäiliöön.  

Tehokas hygienian hallinta
Monobox pitää vedinkupit aina puhtaina valmiina seuraavaa lypsyä varten. 
Irrotuksen jälkeen MilkRack kääntyy välittömästi CIP-pesulaitteen alle. Ve-
dinkupit pestään ulkoisesti ja desinfioidaan sisältä veden, peretikkahapon ja 
paineilman avulla, kaikki kastoainejäämät huuhdellaan pois. Korkealuok-
kainen, turvallinen ja tehokas välidesinfiointi estää bakteerien leviämisen 
lehmästä toiseen!
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Tehokas jäähdytys – korkealuokkainen maito 
GEAn älykäs ja kestävä jäähdytysteknologia sekä täysin hygieeninen ympäristö varmistaa tilasi tuo-
tannon säilymisen huippuluokkaisena. Monoboxin taajuusohjatut pumput siirtävät lypsetyn maidon 
tasaisesti ja hellävaraisesti maitohuoneeseen. 

GEA tarjoaa useita eri vaihtoehtoja juuri sinun tilasi tarpeisiin. Tehokkaaseen jäähdytysjärjestelmään 
kuuluu esim. esijäähdyttimiä, puskurisäiliöitä ja lämmön talteenottojärjestelmiä. 

GEA-jäähdytysjärjestelmät voidaan räätälöidä yksilöllisesti tilasi tarpeen mukaan. Puskuri- ja tilasäi-
liömme varmistavat, että arvokas maitosi pysyy viileänä suojassa meijeriauton tuloon saakka. 
  

•   Lehmät omaksuvat helposti Monoboxin tarjoaman rauhallisen ja   

katkeamattoman lypsyrutiinin 

•   Hellävarainen lypsy ja jälkikasto pitävät vetimet kunnossa ja koko karjan  

terveenä

•   GEA-jäähdytysjärjestelmät maksimoi säästöpotentiaalin minimi    

energiankulutuksella
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Tehokas
työympäristö

 Ergonominen työpiste tarjoaa optimaalisen mukavuuden    
 sekä käyttäjälle että lehmälle 

 Reaaliaikainen kosketusnäyttö ja käyttäjäystävällinen    
 valikko-ohjaus   

 Tehtävien joustava aikataulutus  

 Sujuvaa työskentelyä  

Nykyaikaisen karjanhallinnan vetovoimaa 
Innovatiivisten toimintojensa ansiosta Monobox mahdollistaa päivittäisten 
karjanhallintatehtävien suunnittelun ja organisoinnin aiempaa tehokkaam-
min. Näet tärkeimmät tuotostiedot vain muutamalla kosketusnäytön hipai-
sulla. Koska Monobox voidaan integroida saumattomasti olemassa olevaan 
navettaratkaisuusi, voit valvoa ja hallita valittuja eläimiä nopeasti ja helposti. 
Huipputekniikalla kaikki toimet hoituvat käden käänteessä siistissä ja tehok-
kaassa työympäristössä.   
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Älykästä karjanhoitoa korkean teknologian työkalulla
GEA Monobox näyttää huippuinnovatiiviset toiminnot suurella kosketus-
näytöllä. LiveView-tilassa voit seurata tapahtumia reaaliaikaisesti helppolu-
kuisista graafisista esityksistä. Ohjauspaneelista voit hakea helposti näkyviin 
kaikki tärkeimmät tuotantotiedot. Havainnollinen käyttöliittymä helpottaa 
käsittelyä huomattavasti ja järjestelmä hälyttää automaattisesti kaikista muu-
toksista lypsytapahtuman aikana. Tällaisella pitkälle kehitetyllä ohjelmistolla 
karjanhallinta sujuu helpommin kuin koskaan! 

Keskity olennaiseen 
Käyttäjän on helppo puuttua lypsytapahtumaan milloin tahansa. Jokaiseen 
lehmään on esteetön näkyväisyys ja utareeseen päästään helposti 
käsiksi. Järjestelmään integroitu mekaaninen lypsyvarsi siirtää lypsimen 
ihanteelliseen asentoon utareen alle jotta jokainen vedinkuppi voidaan 
tarvittaessa kiinnittää vetimiin nopeasti. Potkuja kestävä LED-valo valaisee 
vetimet täydellisesti. Etenkin erikoiskäsittelyä vaativien lehmien käsittely 
sujuu nyt aiempaa tehokkaammin ja käytännöllisemmin.
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•  Moderni, tietokoneavusteinen työpaikka joka on tarvittaessa etäkäytettävissä  

Esim. Älypuhelimella tai tabletilla

•  Sujuvat toiminnot, terve karja ja keskeytymätön maidontuotanto tuottavat  

parempaa tulosta. Monobox investoinnilla parempi tulos - lyhyempi   

takaisinmaksuaika 
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Keskeytymätöntä  
tuottavuutta

 Erittäin luotettava järjestelmä    

 Tehokkaat työtavat ja joustava aikataulutus  

 Kustannusseurannan läpinäkyvyys

 Nerokkaat huoltopaketit ja lyhyet keskeytysajat  

GEAn filosofia onnistumiseen 
Voit saavuttaa optimaalisen suorituskyvyn antamalla lehmiesi päättää lypsyllä 
käymisestä. Pian Monoboxin asentamisen jälkeen navettaan syntyy rauhallinen 
ilmapiiri ja lehmät omaksuvat nopeasti ruokailemisen, lepäämisen ja lypsä-
misen rennon rytmin. Automaattilypsy vapauttaa aikaa ja resursseja tehden 
päivittäisestä suunnittelusta joustavampaa ja rutiineista tehokkaampia. 
Kehittyneet työkalut, kuten esimerkiksi erotteluportit, helpottavat erityis-
huomiota tarvitsevien lehmien käsittelyä. Olipa sinulla sitten yksi tai useampi 
Monobox käytössä, kaikkia työtehtäviä voidaan ohjata kätevästi yhdeltä 
lypsy- ja toimenpideosastolta.
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Helppo tulo ja poistuminen ja eläinkohtaisesti säätyvä 
lypsyboksin pituus 
Avara tuloalue ohjaa jokaisen lehmän ihanteelliseen paikkaan lypsimen kiin-
nitystä varten. Portin sulkeuduttua lypsyboksi säätyy automaattisesti eläin-
kohtaisesti esiasetetulle pituudelle ruokintakaukalon avulla. Lypsyn päät-
tyessä ruokintakaukalo suljetaan kannella. Navetan rakennesuunnittelusta 
riippuen lehmä poistuu joko suoraan eteenpäin tai sivuportin kautta sivulle. 

Hellävarainen ja nopea kiinnitys 
MilkRack-lypsytelineessä oleva Time of Flight (TOF) -tekniikkaa hyödyntävä 
kamera tunnistaa tarkasti lehmän vedinten sijainnin. Sen avulla vedinkupit 
kiinnitetään vetimiin automaattisesti ja äärimmäisen nopeasti vain muuta-
massa sekunnissa.  
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Huipputekniikkaa edustava MilkRack-lypsyteline
MilkRack-lypsyteline on kestävyydestään huolimatta hyvin kevyt. Sen joustava 
muovisuojus pitää sen puhtaana. Palautusmekanismi siirtää mekaanisen lypsy-
varren pois tieltä, jos lehmä sattuu potkaisemaan telinettä. Lypsyvarret voivat 
olla joko kiinteitä tai joustavasti säädettäviä estäen kuitenkin vedinkuppien 
kosketuksen maahan. Vedinkupit eivät siten pääse likaantumaan, vaan tarjoa-
vat ihanteellisen ympäristön puhtaalle ja hygieeniselle maidontuotannolle.
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Tilaa säästävää nerokkuutta
Kompakti, tilaa säästävä syöttöyksikkö sisältää kaikki 
tarvittavat komponentit jotka vastaavat lypsyboksissa 
vedinkastosta, pesusta ja desinfioinnista sekä veden 
ja paineilman syötöstä. Lisäksi se ohjaa maidon siirtoa 
suodattimeen, puskurisäiliöön ja tilasäiliöön

Edistyksellistä vasikanmaidon käsittelyä  
Monobox helpottaa vasikanmaidon käsittelyä. 
Poikineen lehmän maito voidaan erottaa vain 
muutamalla painalluksella ja antaa vasikalle. 
Erottelu tehdään joko ämpäriin tai vasikkataksiin. 
Järjestelmä varmistaa kätevästi sen, että vasikat 
saavat parhaimmat eväät terveeseen kasvuun.

Keskeytymätöntä tuotantoa  
Tuotanto ei keskeydy edes tilasäiliön tyhjennyksen ja 
pesun yhteydessä, koska automaattinen lypsyjärjestelmä 
jatkaa lypsyä bufferisäiliöön. Monobox jatkaa siten 
keskeytyksettä toimintaansa. Eläimet pysyvät totutussa 
rytmissä, eikä pisaraakaan maitoa mene hukkaan!
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Ohjattu eläinliikenne mahdollistaa oleske-
lualueiden selkeän erottelun toisistaan esierot-
telun avulla. Tämä takaa syömisen, lepäämisen 
ja lypsämisen optimaalisen tasapainon.

Täydellinen ratkaisu navettaasi 
Navettakonsepti tulisi suunnitella siten että se tukee kaikilta osin työrutiinejasi.  Monobox voidaan asentaa 
saumattomasti haluamaasi rakennekonseptiin. Kompakti ja avoin muotoilu on miellyttävän tilava eläimille. 
Tällaisessa rauhallisessa ympäristössä lehmät omaksuvat nopeasti ruokailemisen, lepäämisen ja lypsämisen 
rennon rytmin. Lisävarusteena saatavat erotteluporttiratkaisut ohjaavat erikoishuomiota tarvitsevat eläimet 
asiaankuuluville erottelualueille. Monoboxin avulla päivittäiset karjanhoitotehtävät hoituvat käden käänteessä. 

Yksilöllinen navettasuunnittelu mahdollistaa 
myös vapaan eläinliikenteen. Lehmillä on 
tällöin esteetön pääsy lypsyjärjestelmään, 
ruokintapöytään ja makuualueelle.
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A - Toimisto
B - Maitohuone
C - Tekninen tila
D - Erottelu- ja käsittelyalue
E - Ruokintapöytä
F - Poikima alue

G1 - Monobox oikeakätinen
G2 - Monobox vasenkätinen
H - Odotusalue
I - Esierottelu
J - Jälkierottelu
K - Makuualue

L - Syöttöyksikkö

•  Aika- ja työvoimaresurssien säästö tuo joustavuutta päivit-

täiseen työn suunnitteluun ja auttaa optimoimaan rutiineja

•  Valvonta- ja mittausvälineet pitävät sinut jatkuvasti ajan 

tasalla maidontuotannosta
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Kestävää kumppanuutta 
nyt ja tulevaisuudessa 

 Ensiluokkainen pätevyys huollossa   

 Maailmanlaajuinen GEA-verkosto   

 Innovatiiviset huoltopaketit ja online-huolto 

Yhteistä kasvua ja kannattavuutta ympäri maailmaa 
Valtuutetut GEA-jälleenmyyjämme toimivat tiiviissä yhteistyössä maidon-
tuottajien kanssa ympäri maailmaa. Tällä tavoin pystymme vastaamaan alan 
kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin. Ratkaisumme ja palvelumme täyttävät 
yksilölliset tarpeet ylittäen usein jopa odotukset. Yhdessä GEA-jälleenmyy-
jiemme kanssa työskentelemme kanssasi kohti yhteistä kasvua ja kannatta-
vuutta.
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Huoltoystävällistä huipputeknologiaa
Huollon ja ylläpidon suhteen Monobox tuo sinulle mielenrauhaa. GEAn kes-
tävä ja luotettava lypsytekniikka takaa ihanteellisen suorituskyvyn ja pitkän 
käyttöiän. Huoltoystävällinen rakenne sallii suoran pääsyn käsiksi kompo-
nentteihin. Toimintojen optimoimiseksi voidaan suorittaa online-diagnooseja 
ja yksittäisten varaosien vaihto käy helposti ja nopeasti. GEA tarjoaa parhaat 
olosuhteet nopeaan ja edulliseen ylläpitoon lyhyillä keskeytysajoilla! 



Kestävää kumppanuutta nyt ja tulevaisuudessa · 25

Luotettava kumppanisi jo ensimetreistä alkaen
Monoboxin ostopäätös merkitsee palkitsevan kumppanuussuhteen alkamista 
GEAn kanssa. Kansainvälinen ja valtakunnallinen valtuutettujen GEA-jälleenmyy-
jien verkosto pitää sinusta hyvän huolen alusta asti. Sinua lähinnä oleva huolto-
kumppani palvelee sinua kaikissa suunnitteluun, tuotantoprosessien optimointiin 
ja karjanhallintaan liittyvissä asioissa, jo ennen järjestelmän asennusta. Kun 
järjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön, GEAn koulutettu ja pätevä henki-
löstö tarjoaa sinulle jatkuvaa tukea erilaisten vaihtoehtoisten huoltopakettien 
muodossa: 

• Nopea ja pätevä apu suoraan paikan päällä 
• Valitsemasi huoltopaketin mukainen säännöllinen tuki ja huolto 
• Helpdesk-tukipalvelu 24/7 
• Varaosien varasto ja toimitus 
• Tiedon jakamisen ja parhaimman ammattipätevyyden takaaminen   
 jatkuvalla huoltohenkilöstön koulutuksella 

FarmView 2.0
Ohjelmistoratkaisumme avulla saat yksityiskohtaisen kuvan Monoboxin suori-
tuskyvystä ja välittömästi tiedon järjestelmän mahdollisista poikkeavuuksista. 
GEA-jälleenmyyjän kanssa solmitun huoltosopimuksen myötä saat käyttöösi 
myös sisäänrakennetun huoltokalenterin, joka ilmoittaa sinulle huolto-oh-
jelman mukaisista määräajoista. Kaikki huoltotyöt ja päivittäiset suoritusky-
kyarvot tallennetaan päiväkirjoihin. Etäkyselyn avulla on mahdollista löytää 
toiminnan parannusmahdollisuuksia, jonka perusteella voidaan kehittää 
              parempia toimintamalleja tilallesi. Ohjelmiston avulla saat parhaan 
                                       hyödyn järjestelmän korkeasta kapasiteetista ja 
                                                         nopeista reaktioajoista. 

•   Nerokkaat huoltopaketit vähentävät   

keskeytysaikoja merkittävästi 

•  Maksimituotto vähäisillä energia-, resurssi- ja 

ylläpitokustannuksilla  

•  Asiantuntija-apua 365 päivää vuodessa 

•  Ainutlaatuinen lypsy ja karjanhallinta   

GEAn johtavalla tekniikalla 
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Merkintöjä 
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GEA Group on maailmanlaajuisesti toimiva koneenrakennuskonserni. Sen liikevaihto nousee miljardeihin , ja to-

imipaikkoja sillä on yli 50 maassa. Vuonna 1881 perustettu yhtiö on yksi suurimmista innovatiivisten laitteiden 

ja prosessitekniikan alalla toimivista yrityksistä. GEA Group on listattu STOXX® Europe 600 -indeksiin.

Elämme arvojemme mukaan.
Erinomaisuus • Omistautuneisuu • Luotettavuus • Vastuuntuntoisuus • GEA-versity

GEA Deutschland

GEA Farm Technologies GmbH 

Siemensstraße 25 - 27

D-59199 Bönen

 

Tel +49 23 83 93 7-0

Fax +49 23 83 93 8-0
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