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DeLaval kalverdri 0+
0
CF500+ en CF10

Handterminal voor eenvoudige
bediening

Correct voeren is van groot belang voor een
gezonde start
Opfokken van kalveren tot gezonde koeien met
een lage eerste afkalfleeftijd geeft weinig marge om
fouten te maken. De melkverstrekking tijdens de
eerste 60-70 dagen speelt hierin een cruciale rol.
Hierbij moet u denken aan meerdere keren per dag
een vers bereide mix van constante temperatuur en
samenstelling.
Deze visie wordt ondersteund door de DeLaval
kalverdrinkautomaat CF500+ en CF1000+.

Your solution – every day
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Dealer:

De vernieuwde generatie
kalverdrinkautomaten

Efficiënt omgaan met arbeid
Arbeid speelt een belangrijke rol in
het dagelijkse management. In plaats
van 2 x daags emmers melk voor de
kalveren te zetten krijgen zij met de
CF500+ en CF1000+ nu 2-4 keer per
dag een vers bereide portie melk voor
optimale pensontwikkeling.
Dit zijn de dieren die zich
ontwikkelen tot gezonde en efficiënte
ruwvoerverwerkers die in staat zijn op
24 maanden af te kalven.
Uw kostbare tijd gebruikt u voor
bewaking en controle terwijl de
automaat zorgt voor de juiste
bereiding en verstrekking.

De basis voor een gezonde melkkoe
wordt tijdens de eerste twee maanden
gelegd.

•

Kalverdrinkautomaat CF500+ en
CF1000+
Met de komst van de CF500+ en
CF1000+ versie is de focus nader
toegespitst op gebruiksvriendelijkheid
voor de veehouder en consequente
voerverstrekking voor het kalf.
• DeLaval spaarsysteem
= elk kalf zijn eigen voercyclus
• IQ temperatuursensor = altijd de
juiste melktemperatuur voor het
kalf
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Doorzichtige voervoorraad
= eenvoudige controle veehouder
Groter display met eenvoudige
invoer
Duurzaam en servicevriendelijk
Stand Alone of gekoppeld aan
DelPro
Automatisch spenen in
combinatie met krachtvoerverstrekking (standaard voor
zowel CF500+ als CF1000+)
Slimme attenties voor vroegtijdige
detectie probleemkalveren
Gereed voor aansluiten
krachtvoerstations

CF500+

CF1000+

√

√

Poedermelk
Poeder + verse melk

√

√

Aantal drinkstations

Max. 2

Max. 4

Aantal krachtvoerstations

Max. 2

Max. 4

230V of 400V

230V of 400V

2,5kW

5kW

Voorrangvoedering, 1 kalf drinkt

Voorrangvoedering of optioneel
Synchro Feed

Max. 20 - 25 per drinkstation

Met optie Synchro Feed max. 30-35

Stand Alone of DelPro connected

Stand Alone of DelPro connected

Elektrische aansluiting
Vermogen
Wijze van melkverstrekking
Aantal kalveren (opfokkalveren)
Bediening
Standaard uitvoering

Opties

Gebruiksvriendelijke bediening

Extra drinkstations

IQ temperatuursensor

RVS uitvoering

Aanleerpomp

Krachtvoerdosering

Individuele portieaanmaak
(250 ml per keer)

Automatische reiniging
Additievendosering
Automatische kalibratie (NIEUW)
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