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TRADITIONEL MALKNING
Fremtidssikrede malkeløsninger af høj kvalitet
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MALKELØSNINGER  
AF HØJ KVALITET
SAC tilbyder en komplet serie af løsninger, som hjælper med at opnå den størst mulige 
mælkeydelse af den bedst mulige kvalitet – inklusiv løsninger til traditionel malkning 
og mere automatiske malkeløsninger. Vi har haft fokus på dette siden begyndelsen, 
da første generation af S. A. Christensen-familien grundlagde virksomheden i 1938.  
Vi udvikler og markedsfører en komplet serie af løsninger, som optimerer dit potentiale,  
er nemme for dig at betjene og vedligeholde og samtidig er nænsom ved køerne.  
Vores fokus er at sikre det bedste for koen, mælken og malkeren – dette er vores  
vision, for at supporte dig på din gård.

VI ER, HVOR MÆLKEN ER
SAC-familien er funderet i den danske landbrugsbranche og har et stærkt fokus på 
høj kvalitet, dyrevelfærd og miljømæssig bæredygtighed. Siden grundlæggelsen har 
vi udvidet vores familie med vores hollandske forsknings- og udviklingscenter, som 
bidrager med et øget fokus på datadrevet malketeknologi. I dag kan du forvente, at vi 
leverer det bedste af det bedste i verden.

Du er altid sikret support på baggrund af vores 80 års erfaring med malkning,  
vores dygtige medarbejdere og vores professionelle netværk med godt 100 forhandlere.  
Du kan få support og service lige der, hvor du er.

DIN VIRKSOMHEDS VÆKST BETYDER NOGET FOR OS
Det er vigtigt for os, at dit daglige arbejde i stalden er velfungerende, behageligt og for-
nøjeligt. Vi leverer løsninger, der letter dit daglige arbejde ved at fokusere på et ergono-
misk optimalt arbejdsmiljø og på koen og dens velbefindende. Sammen sikrer vi en høj 
mælkeydelse i den bedst mulige kvalitet – så du kan opnå en bæredygtig fortjeneste.
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VI OPFYLDER DINE OG DINE KØERS BEHOV
Denne strukturelle ændring har naturligvis en indflydelse 
på, hvordan din malkning foretages på bedst mulig vis, og 
hvilken slags udstyr du og dine køer har brug for.

Mange landmænd – det gælder måske også dig – synes, 
at malkningen er det tidspunkt, hvor de har den bedste 
kontakt med hvert dyr i besætningen. Du vil sandsynligvis 
gerne bevare denne nære kontakt, da den er en grundlæg-
gende del af det at være mælkeproducent, uanset hvor stor 

besætningen er. Hvordan kombinerer vi dette og bevarer 
fokus på, hvad der er bedst for koen, mælken og malkeren?

MALKELØSNINGER AF HØJ KVALITET  
I ALLE STØRRELSER
Vi leverer malkeløsninger af høj kvalitet. Uanset hvor stor 
eller lille din besætning er, kan du altid få en SAC-løsning, 
der passer til dine og dine køers behov. Vi garanterer en  
effektiv og nænsom malkning og en god kontakt med  
køerne. Om det drejer sig om få køer eller en større besæt-

Mælkeproduktionen ændrer sig. Faktisk har den allerede ændret sig 
i mange lande. Branchen ændrer sig fra at bestå af mange små land-
brug på små gårde med små besætninger, til at gårdene bliver større,  
besætningerne bliver større og bedriften bliver mere professionel 
med stor produktion med fokus på produktivitet og effektivitet.

EN MALKEPROCES  
AF HØJ KVALITET ØGER  
DIN INDTJENING

ning, så giver vores løsninger den bedste malkning, mælk 
og et godt udbytte.

OPTIMALT ARBEJDSMILJØ  
FOR DIG OG DINE KØER 
Både dit og dine køers velbefindende ligger os på sinde. 
Du har brug for et ergonomisk korrekt arbejdsmiljø for at 
kunne udføre et behageligt stykke arbejde.

Vores malkeløsninger lader dig arbejde effektivt, hurtigt 
og uden akavede stillinger. Dine køer har også brug for 
omgivelser, som er rolige og lette at bevæge sig i. Vores 
løsningers design respekterer køernes behov for plads og 
lader dig malke mange køer på en effektiv måde, hvilket 
gør malkningen omkostningseffektiv.

NEM VEDLIGEHOLDELSE FASTHOLDER  
EN GOD PROFIT
Alle malkeløsninger fra SAC er designet med nem vedlige-
holdelse for øje. Vi ønsker, at du holder dine ejeromkostnin-
ger nede, for eksempel ved at begrænse dine vedligehol-
delsesomkostninger og opgaver. Dette muliggør, at du kan 
bruge mandetimerne på andre opgaver, og at din malke- 
løsning forbliver pålidelig i mange år.

Dit malkeanlæg fra SAC bliver ikke forældet. Vi holder altid  
vores udstyr opdateret, og du er sikret adgang til opgrade-
ringer og reservedele i fremtiden. Du kan til enhver tid æn-
dre eller tilføje flere dele til dit anlæg, når din besætnings 
eller dine egne behov ændres. SACs malkeløsninger bygger 
på mange års erfaring og fokuseret forskning og udvikling.
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   Familien er anden generation på slægtsgården. 

   Arbejdet i stalden varetages af Lise og  
Brian Johannesen og en deltidsansat.

  I dag malker de 150 køer på gården.

   Til gården hører 170 hektar jord.

  Køerne malkes to gange om dagen.

  Den gennemsnitlige mælkeydelse  
per ko per år er 11.000 kg.

  Somatisk celletal er i gennemsnit 156.000.

FAKTA OM  
LISE OG BRIAN  
JOHANNESEN

Markedet er  
omskifteligt, og  
mælkepriserne varierer. 
Det er vigtigt for os,  
at vi har en konservativ 
tilgang til vores økonomi 
og en sund harmoni,  
så vi er forberedt på 
fremtiden på en  
bæredygtig måde.
Lise og Brian Johannesen
Gludsted, Danmark

EN MALKESTALD, DER  
PASSER TIL DIN BESÆTNING

MALKESTALD DER PASSER DIG
Vores malkeløsninger fås i mange udgaver – som kar-
rusel, side-by-side, sildeben, swing-over eller bindestald.  
Du kan læse mere om de forskellige løsninger på næste 
side. Det er muligt at bygge præcist den malkestald, der 
passer til dine og din besætnings behov. 

MALKESTALD MED EKSTRA  
BREDDE TIL STØRRE KØER
Ud over det faktum, at besætninger vokser i antal, ser vi  

også, at køerne bliver større og bredere. Derfor er der 
brug for et optimeret design, der giver mere plads i malke- 
stalden. 

Hos SAC har vi udviklet en malkeløsning med ekstra  
bredde. Løsningen har samme fremragende udstyr som 
andre SAC-løsninger, men den er designet til større og 
bredere køer, hvor den giver dem god plads til at bevæge 
sig på. På denne måde sikres dine køers velbefindende og  
din profit.

Hvordan vil du gerne have, at din malkestald ser ud? Der er sikkert 
lige så mange idéer om, hvad der udgør den perfekte malkestald, 
som der er mælkeproducenter. Derfor tilbyder SAC et stort udvalg  
af forskellige løsninger. Vi kan levere til alle besætningsstørrelser, 
og vi er fleksible og klar til at udvide, hvis din besætning ændres 
eller øges.

Lise og Brian Johannesen har taget en beslutning om de-
res fremtid baseret på et omskifteligt marked og konstante  
ændringer. I 2017 udskiftede de deres robotmalkeløsning 
med en 2x8 30 graders sildebensløsning. De vigtige vær-
dier for parret er:

–  At de kan gå hjem fra deres arbejde, når de er færdige i 
stalden – dette giver en klar opdeling af arbejde og fritid. 

–  At det er nemt at oplære ansatte i de daglige rutiner og 
holde fokus på at passe køerne. 

For Lise og Brian er en SAC-malkeløsning den rigtige  
beslutning baseret på, hvordan de ser fremtiden forme 
sig – og de er sikre på, at timingen har været helt perfekt.  
De ønsker at videreføre gården, som den er nu og har ingen  
intentioner om at udvide – deres fokus er på en sund  
harmoni og en god økonomi.
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Et stort udvalg af malkestalde, som passer til dine behov  
og din besætnings størrelse.

KOMPLETTE LØSNINGER TIL
TRADITIONEL MALKNING

SIDE-BY-SIDE 90 GRADER 
En løsning med stor kapacitet i en parallel malkestald, hvor 
du får det antal pladser, der passer til dit behov. Malkestalden  
er let at opgradere og leveres enten i en standardudgave til 
små og mellemstore køer eller i en industriudgave til store køer.  
Den seneste udgave har ekstra bredde til store køer.

UDVENDIG BETJENT KARRUSEL 
Malkningen foregår med et godt overblik og et konstant flow 
af køer, hvilket sikrer en høj ydelse. Løsningen sikrer et godt  
arbejdsmiljø med god plads, og du arbejder tæt på yverne.

Med en bindestald får du alle fordelene fra IDC-malkeenheden – 
og du er sikret en simpel og fleksibel malkning.

SILDEBEN 30 GRADER 
Enkel og effektiv stald der sikrer dig god plads at arbejde på under  
malkning. God kvalitetsstald til alle typer køer. Vælg mellem malke- 
høj eller malkegrav.

SILDEBEN 60 GRADER 
Enkel og effektiv stald der ikke kræver meget plads, men som 
sikrer dig god plads at arbejde på under malkning. God kvalitets-
stald til alle typer køer. Vælg mellem malkehøj eller malkegrav.

SWING-OVER (60 GRADER – 90 GRADER) 
Ideel til køer af samme størrelse og bygget med slangestyr som 
giver en perfekt placering af malkeenheden.

TRADITIONEL MALKESTALD TRADITIONEL MALKNING MED KARRUSEL

TRADITIONEL BINDESTALD

MALKNING BAGFRA

MALKNING FRA SIDEN
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I 2011 købte Wim Bonestroo gården, og han fik straks  
installeret en ny udvendig betjent karrusel for at kunne  
opfylde sine mål for gården. Malkeløsningen fungerer  
optimalt – fra fodring over venteområde med låger, selek-
tionslåger og retentionsbarrer til selve malkeprocessen. 
Hele besætningen kan malkes på 1 time og 20 minutter.  
Det giver et gennemsnit på 190-200 køer i timen.

Særligt retentionsbarrerne fungerer godt og er meget 
værdifulde. Så snart en ko går ind i malkestalden, kan 
du fastgøre den for at sikre, at den kommer tilbage til  
eksempelvis behandling. Dette gør, at malkeren kan blive 
ved malkepladsen og stadig tjekke køernes patter uden 
at stoppe karrusellen. Malkningen kræver således kun en  
enkelt mand i malkestalden, hvis det er nødvendigt.

Touchskærmen giver fuldt overblik over malkeanlægget, 
og malkeren kan straks se de køer, der kræver særlig  
opmærksomhed. Som malker har du altid alle relevante 
informationer ved hånden under malkningen.

   Wim Bonestroo har en udvendig  
betjent karrusel med 44 pladser. 

   Der malkes 250 køer i malkestalden.

   Den gennemsnitlige mælkeydelse  
er 11.700 kg per ko per år.

   Til gården hører 70 hektar jord.

   Køerne malkes tre gange dagligt.

SAC har leveret en  
malkeløsning af høj  
kvalitet, hvor alt  
fungerer effektivt og  
med en høj kapacitet.
Wim Bonestroo
Doornspijk, Holland

FAKTA OM  
WIM BONESTROO

LOKAL OG GLOBAL SUPPORT
Hvis du har brug for råd eller hjælp til at forbedre din tra-
ditionelle malkeløsning, er vi her for dig – det kan være 
telefonisk, online eller ved et fysisk møde. Kernen i vores 
erfarne serviceafdeling er vores kyndige eksperter – du 
finder dem både lokalt gennem din lokale SAC-kontakt og 
-forhandler såvel som globalt.
 
MODTAG SUPPORT OG HJÆLP HURTIGT
Vi ved, hvor vigtigt det er, at dit malkeanlæg kører og mal-
ker, som det skal. Derfor kan vores globale hotline sæt-
te sig i forbindelse med alle SAC-malkestalde rundt om i  
verden. Dette sikrer en kort svartid og hurtig hjælp, hvis du 
oplever problemer med udstyret. Vi er her for at hjælpe og 
guide dig.

LAVERE OMKOSTNINGER –  
FORBEDRET MÆLKEYDELSE
Vores erfarne serviceafdeling giver dig gode råd til fore-
byggende vedligeholdelse og forbedringer, som kan sikre 
dig lavere omkostninger og optimere din løsning. Det vil 
holde dit malkeanlæg effektivt kørende og gøre dine køer 
glade i mange år.

DU DRAGER NYTTE AF VORES VIDENSDELING 
For at sikre, at SAC-familien altid er up-to-date, hvad angår viden og 
fremtidens teknologi, deler vi vores viden og erfaring i SACademy, som 
er vores træningscenter for SAC-forhandlere og -teknikere. Herigennem 
garanterer vi dig den bedst mulige service og support.

Hos os kan du forvente stor pålidelighed hos vores stærke og  
erfarne service- og supportteam – uanset hvor du befinder dig.

PÅLIDELIG SERVICE
OG SUPPORT
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MAKSIMER  
UDBYTTET AF  
DIT ARBEJDE

Du vil gerne holde styr på, hvad hver enkelt ko leverer – hvordan 
de har det, og kvaliteten af deres mælk. Du vil også gerne ratio-
nalisere arbejdsrutinerne omkring malkningen. Ligeledes vil du 
gerne frigøre mandetimer til andre arbejdsopgaver, så du bedre 
kan prioritere opgaverne på gården. Hos SAC tror vi på, at du 
kan optimere din indtjening, hvis du kender den enkelte ko og 
kan prioritere i løbet af arbejdsdagen.

DET BEDSTE TIL DIG OG DINE KØER
Der er mange aspekter, der skal tages i betragtning, når du  
installerer et malkeanlæg. Det er naturligvis vigtigt, at løsnin-
gen hjælper dig til at opnå den bedst mulige malkning – men 
dine køers velbefindende er også vigtig, ligesom arbejdsmiljøet 
spiller en stor rolle for dig og dine ansatte. Hvordan foretrækker 
du at have kontakt til dine køer?

DU VED ALTID, HVORDAN DINE KØER HAR DET
Endnu et aspekt, du skal tage i betragtning, er management 
systemet. Hvor mange og hvor pålidelige data har du brug 
for, for at kunne træffe de bedste beslutninger og dermed for- 
bedre din indtjening? Skal dataene leveres straks på præcist 
det tidspunkt og sted, du har brug for dem? Vi tilbyder vores  
Management Dairy Solution med et udvalg af forskellige  
moduler at vælge mellem og mange tilgange til at opfylde dine 
behov og lette din arbejdsgang. Vi har både simple og mere 
avancerede løsninger at vælge mellem.

VÆLG EN PÅLIDELIG OG KOMPLET MALKELØSNING
Du vil gerne have tid til både at pleje dine køer og drive din gård. 
Derfor leverer SAC en pålidelig og komplet malkeløsning, som 
er fremtidssikret og giver den bedst mulige mælkeydelse med 
den højst mulige kvalitet. Med en malkeløsning fra SAC får du 
det maksimale udbytte af dit daglige arbejde.

For at opnå en god malkning hver  
dag har du brug for en komplet 
malkeløsning – ikke blot en malke- 
maskine.
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FÅ MERE UD AF DIN MALKNING

Vores Management Dairy Solution giver dig mulighed for 
at fokusere på de parametre, som er vigtigst for din virk-
somhed. Lad management systemet holde styr på dine 
køer og hjælpe dig med dine daglige rutiner baseret på 
real-time data.

LØS UDFORDRINGER HVOR SOM HELST  
OG NÅR SOM HELST
Uanset hvor du er, har du adgang til data om din besæt-
ning og dine køer: Det være på en touchskærm nær kø-
erne, på din computer på kontoret eller på en app på din 
smartphone eller tablet, når du er på farten. Du kan reage-
re på problemer, som du bliver gjort opmærksom på – og 
tage de rigtige beslutninger rettidigt.

ALT, DU SKAL VIDE
Vi tilbyder forskellige løsninger, så du kan få præcist den 
information, du har brug for, hvilket optimerer din indtje-
ning. Om du har brug for data på besætningsniveau eller 
på den enkelte ko, så har SAC en løsning, der leverer de 
relevante data.

IDC, UniMilco, UniTrack, Total Integrated Management 
(TIM) og touchskærm. Vores management løsninger  

bygger på kyndige eksperters viden og mange års erfaring 
i malkebranchen.

Med management systemet Total Integrated Manage-
ment (TIM) får du en datadrevet platform med et bruger-
venligt overblik over dataene – på besætningniveau som 
på det enkelte dyr.

Management systemet samler alt på et sted og bistår dig 
effektivt i malkestaldens daglige rutiner.

Vores UniTrack (Brunst – Sundhed – Besætning) giver dig 
mulighed for at overvåge dine køer ved hjælp af effektiv 
brunst- og sundhedsstyring. Dermed ved du altid, hvordan 
dine køer har det, og hvor de befinder sig.

UniMilco-enheden styrer hele malkestalden før, under og 
efter malkningen. Enheden sikrer samtidig, at ydelsen er 
som den skal være med fokus, at koens velbefindende  
sikres, og mælken håndteres korrekt.

IDC-enheden er placeret ved hver malkeplads og sikrer  
et godt overblik over malkningen, så du kan fokusere på 
køerne, den gode mælkekvalitet og et godt arbejdsmiljø.

Vores fremtidssikrede Management Dairy Platform tilbyder dig den 
bedste sikkerhed og det bedste overblik over både malkning og køer.

FORBEDRET MANAGEMENT  
AF BESÆTNINGEN

SAC støtter dig hele vejen – fra optimeringen af designet 
og placeringen af malkeanlægget til dit daglige arbejde.  
Vi hjælper dig gerne med tegninger og kyndige råd, 
så du opnår den bedste løsning. Hos SAC lytter vi til 
dine behov og hjælper dig med at få den bedste malke- 
løsning, så du opnår det bedst mulige resultat mange  
år frem. 

LOKAL SUPPORT GENNEM VORES NETVÆRK
Gennem årene har SAC opbygget et netværk af lokale 
eksperter og afdelinger. I samarbejde med vores partnere 
sikrer vi dig en god og optimal support. Uanset om du er 
ved at udvide din besætning og virksomhed, eller om du 
blot ønsker at tilpasse dig bedre til markedet, kan du få 
den hjælp, du har brug for gennem SAC og vores lokale 
samarbejdspartnere.

Det drejer sig ikke kun om at installere selve malkeanlægget – det 
handler også om at få en komplet løsning, som udnytter både dit 
og din besætnings fulde potentiale.

SACMILKING.COM 1514



A/S S.  A.  CHRISTENSEN & CO. 
Ndr.  Havnevej  2
DK-6000 Kolding
Danmark
Tlf .  +45 75 52 36 66
dk@sacmilk ing.com

Følg os på de sociale medier : 
facebook.com/SACmilk ingdanmark 
l inkedin.com/sacmilk ing 
youtube.com/sacmilk ing

Du f inder  mere information på  
sacmilk ing.com


