
SAC BALANCE ARM –  
OPTIMER MALKNINGEN GENNEM  
DEN BEDST MULIGE PLACERING  
AF MALKESÆTTET

SAC Balance Arm supporterer mælke- og pulsatorslanger under 
malkningen ved at sikre den bedst mulige placering af malkesættet 
under koen.

Balance Armen flytter sig med malkesættet, mens det bliver påsat 
og under malkningen. Modvægt flytter mælkeslangen til et punkt, 
hvor den ikke rammer gravkanten. På samme tid flytter armen 
slangen frem, og malkesættet hænger lige under koen. Når koen 
flytter sig, flytter slangen med – og Balance Armen flytter malke- 
sættet. Med denne simple løsning vil du opleve en bedre malkning 
og absolut ingen forstyrrelse, mens du arbejder. Samtidig vil koen 
opleve en bedre komfort under malkningen, da de i forvejen lette 
SAC-malkesæt opleves meget lettere.

FOR KOEN:

   SAC Balance Arm sikrer en optimal placering af malkesættet, 
hvor vægten på hver patte er den samme.

   Malkesættet balancerer perfekt under koen, hvor en flytbar blok 
holder mælkeslangen i position – og mælkeslangen er styret 
gennem Balance Armen.

   Køerne malkes effektivt, hurtigt og korrekt.

   Minimal vægt på patterne med fokus på den bedste komfort 
for koen.

FOR MALKEREN:

   Simpel og mekanisk design, der suppporterer et godt, sikkert 
og ergonomisk arbejdsmiljø.

   Balance Armen er konstrueret i rustfrit stål, og du får herved  
en meget robust løsning uden sliddele, der minimerer dine  
omkostninger. Ingen dyre elektronikdele.

   En arm der er nem at justere og som letter arbejdet. 

   Fleksibel arm der flytter sig med koen, og den forstyrrer ikke dit 
arbejde under malkningen.

   Balance Armen er monteret i en fleksibelt beslag, der sikrer at 
det kan flytte sig fremad og til siden.

   Supporterer malkesættet med 500 gram vægt. 

SCAN KODEN  
OG SE MERE
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DET BEDSTE FOR KOEN, MÆLKEN OG MALKEREN

https://www.youtube.com/watch?v=OslQn51TRKc
https://www.youtube.com/watch?v=OslQn51TRKc
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   Røret på armen er Ø38 mm, og mælkeslangen bliver ledt gennem dette rør.

   Røret har en højde og en bredde på cirka 310 og 290 mm, og leder mælkeslangen ind under gravkanten. 

   Fri bevægelighed op, ned og til begge sider.

   Passer ind i SAC Side-by-Side stalde, der under gravkanten har minimum 15 centimeters plads til bagvæggen.

   Længden kan justeres manuelt under montering. 

   En bolt i rustfrit stål går gennem pladen på gravkanten, der sikrer at armen kan flytte sig 45 grader til venstre og til højre.

Teknisk tegning af SAC Balance Arm.
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