
Geitmelking
OPLOSSINGEN VOOR EEN COMFORTABELE,  

SNELLE EN VOLLEDIGE MELKING





De melkfilosofie van BouMatic

Al sinds het begin houden we vast aan een reeks fundamentele overtuigingen zoals bepaald door onze 
oprichters.

Als mondiale marktleider beschouwen we deze overtuigingen vandaag de dag nog altijd als onze 
basisprincipes:

• Gezondheid en welzijn van de dieren

• Betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek

• Winstgevendheid voor melkveehouders/melkproducenten

Samenvattend vormen deze overtuigingen de ‘BouMatic-filosofie’:

“De melkinstallatie moet de beschikbare melk zo omzichtig, volledig en snel mogelijk 
uit de uier verwijderen.”

We combineren onze jarenlange ervaring op het gebied van melktechnologie met de beste 
melkmethoden, om diervriendelijke oplossingen te ontwikkelen voor geiten, die duurzaam, 
betrouwbaar, ergonomisch en onderhoudsvrij zijn.



MELKSTEL CAPRIMAX
Innovatie en prestaties

Het robuuste CapriMAX-melkstel is de ultieme oplossing voor melkgeitenbedrijven met 
een hoog rendement. Het ontwerp combineert verschillende innovaties, die leiden tot een 
snel, kwaliteitsvol en comfortabel melken van uw geiten. 



Eenvoudig en robuust concept - Klauw en 
melkbekers in zeer duurzaam PPSU; gemakkelijk 
te onderhouden, want u hebt geen werktuigen 
nodig en het aantal onderdelen is beperkt.

Ergonomie en comfort - Dankzij het slimme 
design, dat een goede greep verzekert, en de 
optimale afmetingen van de klauw.

Veelzijdigheid - De melkstellen zijn geschikt 
voor alle soorten melkstallen en garanderen 
telkens dezelfde melkprestaties, ongeacht de 
configuratie van uw melkstal.

Ongeëvenaarde melksnelheid - Dankzij de 
gepatenteerde, alternatieve luchtinvoerklep op 
elke melkbeker. Het systeem biedt een perfecte 
vacuümstabiliteit onder de speen en verzekert u 
van een onovertroffen kwaliteitsvolle melkbeurt, 
in het bijzonder omdat ‘speenwassen’ wordt 
voorkomen.

Snelle en efficiënte aansluiting - Dankzij de 
twee onafhankelijke, volledig geïntegreerde, 
automatische afsluitkleppen kunt u elke speen 
apart melken en tegelijk een uitstekende 
melkstroom behouden.

Efficiënte reiniging - Het innovatieve 
wasplateau verzekert een perfecte werking van 
de melkstellen, melkbeurt na melkbeurt.

Optimaliseer het melken van uw geiten



Automatisch afneemsysteem «SmartLite»
Slim afnemen en betere prestaties

De inventieve en gebruiksvriendelijke SmartLite-afnemer combineert een uiterst nauwkeurige afname 
met uitgebreide managementfuncties voor een verdere verbetering van uw globale melkroutine. 
Slimmer afnemen leidt tot een optimaal comfort voor de dieren en betere melkprestaties.



SmartLite biedt u

Duidelijke informatie - Het meerkleurige ledlampje biedt u een direct overzicht van de 
melkstatus van elke melkstand. Het intuïtieve kleurgebruik waarborgt snellere reacties en 
tijdwinst tijdens het melken.

Zuinig en ruimtebesparend - Het systeem bevat slechts één besturingseenheid per vier 
melkplaatsen. Dankzij het kleine formaat is een eenvoudige montage aan het metalen frame van 
de melkstand of onder de putrand mogelijk.

Nauwkeurig - De weerstandssensor is geschikt voor de stroominstellingen voor geitenmelk. 
Dankzij het ruime meetbereik kunnen deze optimaal worden afgestemd op de behoeften van uw 
dieren.

Ergonomie - Talrijke andere functies, zoals STARTEN/STOPPEN en MANUEEL/ AUTOMATISCH, met 
slechts één druk op de knop. U hoeft enkel het melkstel op te tillen en de QuickStart-functie start 
de melkbeurt voor u.

Compatibel - De SmartLite is compatibel met de meeste bestaande installaties en kan eenvoudig 
worden aangepast aan diverse melkstalconfiguraties.



Kies voor de productkwaliteit en -robuustheid waar 
wij sinds jaar en dag bekend om staat. Bij BouMatic 
profiteren geitenhouders van jarenlange expertise op 
het gebied van melken.

Hi-Flo Evolution-pulsator - De meest duurzame en eenvoudige pulsator op de 
markt. Hij telt maar acht verschillende onderdelen, is eenvoudig te installeren en 
is onderhoudsvriendelijk. Het ontwerp garandeert u een perfect betrouwbare 
pulsatie en helpt u om tijd te winnen en geld te besparen.

Controller OptiFlo CF -  Waarborgt een gelijkmatige melkstroom naar de 
tank, waardoor de melkkwaliteit behouden blijft. OptiFlo zorgt voor een 
energiebesparing door het optimaliseren van de werking van de melkpomp.



Vacuümpomp AirStar - Duurzamer en stevig, en waarborgt een stabiel, 
betrouwbaar en efficiënt vacuümniveau in de kern van uw melksysteem. Stille 
werking en milieuvriendelijk, zonder vervuilende uitstoot. In combinatie met een 
snelheidsregelaar kunt u het rendement van de AirStart nog verder optimaliseren 
en nog meer energie besparen.

Melksystemen - Dankzij het grote assortiment melkleidingen en melk-
luchtafscheiders zijn de producten van BouMatic geschikt voor alle soorten 
melksystemen op geitenhouderijen. Onze systemen zijn verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen, voor alle soorten melkstallen.



by

Service-Star
Programma voor onderhoud en 
testen van uw installatie.
Ons SERVICE-STAR-programma is als service ontwikkeld om uw 
apparatuur in optimale staat te houden. Daarbij houden we rekening 
met de BouMatic-filosofie om de beschikbare melk zo omzichtig, 
volledig en snel mogelijk uit de uier van de koe te verwijderen. Dat doel 
is enkel haalbaar met behulp van preventieve, doorlopende en goed 
geplande onderhoudsbeurten.

Het programma wordt op maat afgestemd op uw 
behoeften.

Eenvoudig en onbezorgd - Uw installatie wordt regelmatig onderhouden, zonder dat u 
het onderhoudsschema in de gaten hoeft te houden. Zeg maar dag tegen onverwachte 
problemen!

Voordelig - Profiteer van een voordelig, vast tarief gedurende meerdere jaren

Betere prestaties - Zorg ervoor dat uw installatie elke dag optimaal blijft presteren

Aanpassingsvermogen - Uw Service Star-programma wordt afgestemd op uw 
behoeften en uw installatie



PARTNERS IN SUCCES

Bij BouMatic zijn we trots op 
de langetermijnrelaties die we 
hebben met melkveehouders 
overal ter wereld. Onze focus 
ligt sterk op onze klanten. 
Bij alles dat we doen en op 
elk niveau werken we voor u, 
want ons succes is afhankelijk 
van uw succes.

«De CapriMAX-melkklauw is gemakkelijk te hante-
ren, zeer licht en zorgt voor een snelle aansluiting 
van de geiten.

In het dagelijks leven is het een zeer prettige en 
praktische klauw om te gebruiken.»

Mevr. Esteve EARL Roche Raimbault (Frankrijk)



Wisconsin, USA
PO Box 8050
Madison, WI 53708
T +1 608 222 3484
F +1 608 222 9314

Canada
Mailing
PO BOX 2050
Vaughan Harvey PO
Moncton, NB E1C 0T3
Shipping
290 Baig Boulevard Suite B6
Moncton, NB E1C 0T3
T +1 226 884 1375
F +1 226 884 1376

The Netherlands
Transportweg 6
8304 AX Emmeloord
T +31 (0)527 820 110
F +31 (0)527 788 599

Belgium
Rue Jules Mélotte 31
4350 Remicourt
T +32 (0)19 54 42 66
F +32 (0)19 54 55 44

Denmark
Jernvej 2
6900 Skjern
T +45 7694 5525
F +45 7526 0396
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