
GEA Side-by-Side (paralel) tipli süd
sağım zalı:
Sağım zalının ölçüsü 2 * 8-dən(bir tərəfli
16-dan) 2 * 50-yə(iki tərəfli 100 qədər)
qədərdir.

Böyük fermalar üçün GEA innovativ süd
sağım avadanlıqları:
Robotlaşdırılmış karusel 9500 modulunda 28-
dən 80-qədər sağım yeri var.

Bütün
sağım
yerlərinin
bir
monitorda
DPView-
ilə nəzarət
olunması
AutoRotor

GEA süd soyutma tankerləri:
Mühtəlif ölçülərdə soyutma tankerləri təklif olunur

GEA ənanəvi süd sağım sistemləri :
Karusel tipli süd sağım zalında 20-dən 120-yə
qədər sağım inək üçün yer nəzərə tutulu.

GEA ənanəvi “Yolka” tipli süd sağım
zalı:
Sağım zalının ölçüsü 1x3-dən(bir tərəfli 3-
dan) 2x25-yə(iki tərəfli 50-ya qədər)
qədərdir.

Peyinin təmizlənməsi:
Heyvandarlıq və fermanın ölçüsündən asılı
olmayaraq, GEA Farm Technologies
gübrələrin təmizlənməsi, nəqli, emalı üzrə
sənaye və avtomatlaşdırılmış proseslər
üçün lazımi inteqral həllər təklif edəcəkdir.
Skreper (Qazıyicı) sistemləri.

Müasir fermanın dairy-plan 21 programı ilə
idarə olunması

Peyin nəqli pompaları: 
Dünyanın aparacı istehsalçısı Sizə müxtəlif  
ölçü və parametrlərdə peyin nəqli üçün 
pompalar təklif edir



Separator.
Güclü, yüksək performanslı maye gübrə 
separatorları, çox baxım tələb etmədən 
kompostlama,yaşıl örtük və gübrə hazırlamaq 
üçün peşəkar və səmərəri şəkildə fermerlərə 
kömək edir

Azərbaycanda GEA avadanlığı ilə fermalar 
2019.
ICODS Hilmer şirkəti 2008-ci ildən GEA FARM 
Tehnologies GmbH şirkətinin Azərbaycanda 
rəsmi idxalxçısıdır və 2019-cu ilə qədər 
Azərbaycanda 7 böyük heyvandarlıq kompleksi 
inşa etmişdir  və hal-hazırda  mövcud olan 
fermalara texniki servis xidməti görsədir.

DairyRobot R9500 70 sağılan inək üçün 
nəzərdə tutulmuşdu. 350 inək sürüsündən       
5 modul quraraq tövlədə ROBOT quraşdırılır

ICODS/GEA avadanlığına AKIA xətti 
üzrə 40% dövlət subsidiyaları düşür.

GEA/ICODS şirkətinin Ağ Şəhər Ofis Binasının 5-
ci mərtəbəsində yerləşən ofisində iri və xırda 
fermerlər üçün mövcud ənənəvi fermaların 
genişləndirilməsi və ya yenidən, 0-dan tam hazır 
yeni fermaların, o cümlədən, Almaniya 
maliyyələşməsi əsasında qurulması ilə bağlı fərdi 
pulsuz konsultasiyalar keçirilir. 50, 100, 200, 500, 
1000, 3000, 5000.. baş sağmal inək, keçi və ya 
qoyun üçün nəzərdə tutulmuş və yaxud ətlik inək 
cinsləri üçün kökəltmə məntəqələrinin müxtəlif 
nümunəvi layihələri mövcuddur ki, onların da 
əsasında mövcud binalar, yem istehsalı 
sahələrinin ölçüsü, onların maliyyə imkanlarından 
çıxış edərək, fermerlər üçün yeni həllər hazırlanır. ICODS/GEA avadanlığına 

AKIA xətti üzrə 40% dövlət 
subsidiyaları düşür.

ICODS/GEA avadanlığına AKIA xətti 
üzrə 40% dövlət subsidiyaları düşür. Azərbaycanda çap olunub Tiraj: 5000 ədəd
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