
DeLaval mestrobot
Robot collector RC550 & RC700  
voor dichte vloeren

Doordat de DeLaval mestrobot 
verschillende vloertypes aankan, 
heb ik behoorlijk geld kunnen 
besparen door in deze mestrobot 
te investeren. Anders had ik 
namelijk in twee aparte systemen 
moeten investeren.

–– Samuel Eskilsson

NAAM:  ÖDESTUGU,  
TENHULT, ZWEDEN

AANTAL KOEIEN:  60

* Dit zijn de ervaringen van Samuel Eskilsson.

Zet de DeLaval 
robot collector 
voor u aan het 
werk

Zet de volgende stap op uw 
persoonlijke DeLaval robot collector-
reis: vraag een gesprek aan met uw 
DeLaval dealer of bezoek ons voor 
meer informatie op www.delaval.com

De DeLaval RC550 & RC700 
passen optimaal bij:

Bij DeLaval streven we ernaar om 
u te helpen hogekwaliteitsmelk te 
leveren, van gezonde dieren.

Daarom richten wij ons niet 
alleen op één onderdeel van 
het melkproces. Wij ontwerpen, 
vervaardigen, installeren en 
onderhouden complete systemen 
en staan in voor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van elk onderdeel 
van die systemen.

DeLaval InService™

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300
DeLaval VMS™ Serie

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval conventionele 
melksystemen

DeLaval OptiDuo™

DeLaval koecomfort 
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Nederland:
DeLaval BV
Oostermeentherand 4, 8332 JZ Steenwijk
Tel.:  +31 (0)521 537 500
e-mail:  info.nl@delaval.com

België:
DeLaval NV
Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent
Tel.:  +32 (0)9 280 91 00
e-mail:  delaval.belgium@delaval.com

www.delaval.com



Geen toevoeging 
van water

De DeLaval robot collector 
hoeft geen water toe te 
voegen. Dit betekent dat 
er meer mest kan worden 
verzameld tijdens de 
werkrondes.

Een 360º blik op uw bedrijf met de DeLaval robot collector

Bodemvolgend 
voor kleine 
obstakels en 
hellingen

Diagnose en 
controle op 
afstand

Veilige 
snelheid  - 
6,5 m/min

Stille 
motor

Tot  
700 m2

Zelf-
ladend

Volledig 
automatisch

360° draaibaar 

Koevriendelijk
Met zijn stille motor en diervriendelijke snelheid bent u 
verzekerd van de beste oplossing voor schonere vloeren 
en gezondere klauwen. De natuurlijke routine van uw 
koeien wordt niet verstoord.

DeLaval RC550 & RC700

Schoon tot in  
alle hoeken

De robot collector 
komt in hoekjes en 
wachtruimten waar 
traditionele schuiven 
niet kunnen komen. Het 
resultaat: een schone, 
opgeruimde en vooral 
gezonde leefomgeving.

Professionele service is een voorwaarde. Deze wordt door 
de DeLaval dealer tijdig ingepland. De robot collector 
heeft een onderhoudsplan dat garandeert dat uw robot 
blijft werken op hetzelfde niveau als bij aanschaf.

DeLaval InService™

Terwijl de DeLaval robot collector de klok 
rond werkt om de mest onder de klauwen van 
uw koeien vandaan te verzamelen, kunt u er 
op vertrouwen dat u met een schone stal de 
hoogste voorwaarde blijft handhaven voor de 
klauwgezondheid van uw veestapel. En dat zelfs 
terwijl u slaapt.

De robot collector komt in hoeken waar traditionele 
schuiven niet kunnen komen. U kunt afscheid 
nemen van uw schep, kabels en hoekrollen en een 
klauwveilige, schone stalomgeving welkom heten.

om elke hoek aan te pakken

Welk vloertype u ook gebruikt; de DeLaval robot 
collector schraapt en schuift niet alleen, maar 
verzamelt de meeste soorten mest en behoudt een 
schone omgeving voor optimaal gezonde klauwen. 

om slimmer te werken

De combinatie van een veilige werksnelheid en een 
stille motor maakt het mogelijk dat de robot collector 
uw stal schoonmaakt zonder uw veestapel te 
verstoren of te verjagen. Dit ondersteunt de natuurlijke 
looproutes binnen uw veestapel.

om koeien gezond te houden

De robot collector kan worden geprogrammeerd tot 
vrijwel elke route die u nodig acht en op bijna elk tijdstip. 
Kortom, u past uw reinigingssysteem bij uw stal, koeien 
en werkomstandigheden aan, niet andersom.

om flexibiliteit te garanderen

DeLaval robot collector hoeft geen water toe te 
voegen tijdens het reinigingsproces. Dit betekent dat 
er meer mest kan worden verzameld, zodat de ruime 
opslagcapaciteit maximaal wordt benut.

om meer te doen met minder Roterend mest-
opvangsysteem

Ontworpen om de 
meeste soorten mest te 
verzamelen

Tot wel 
130 koeien

klauwgezondheid
Wij van

Wij ervan

Onze robot collector is een uiterst 
flexibele, autonome mestrobot die de 
klok rond werkt om mest op dichte 
vloeren te verwijderen.  
Dankzij de gebruiksvriendelijke route- en 
planningssoftware, het diervriendelijke 
ontwerp en de hoge mate van flexibiliteit 
kunt u er zeker van zijn dat u het juiste 
doet om de klauwgezondheid van uw 
veestapel te managen, en dat zelfs 
terwijl u slaapt.

Winstgevendheid 
Een schone stal draagt 
niet alleen bij aan minder 
mastitis en een hogere 
melkkwaliteit, maar ook 
aan kortere melktijden 
door een snellere 
voorbehandeling. Het 
reinigen van de ligboxen 
gaat sneller en u heeft 
minder boxstrooisel nodig.

Arbeidsefficiëntie 
Door ook die plekken 
te reinigen waar 
conventionele schuiven 
niet kunnen komen, 
bespaart u op manuele 
arbeid en kunt u zich 
concentreren op andere 
belangrijke taken.

Dierenwelzijn
Een slechte klauwconditie 
is de belangrijkste oorzaak 
van kreupelheid en 
voortijdig afvoeren van 
koeien. Met de DeLaval 
robot collector voorkomt 
u obstakels zoals 
bijvoorbeeld bij een vaste 
schuif en zorgen geplande 
reinigingsbeurten voor 
een schone leefomgeving. 

Voedselveiligheid 
Een schone leefomgeving 
voor uw koeien resulteert 
in frisse ligboxen met 
een lagere bacteriedruk 
en schone en gezondere 
uiers. Dit zijn belangrijke 
voorwaarden voor een laag 
cel- en coligetal. Er ligt een 
directe relatie tussen een 
laag celgetal en kiemgetal. 


