DeLaval
Stalautomatisering

Ontmoet uw nieuwe

Zet deze drie aan het werk in uw stal en het schuiven
en verversen van ruwvoer, het melken van koeien en
het scheppen en schrapen van mest zal automatisch
gedaan worden. Zo kunt u zich bezighouden met
andere, belangrijke zaken.
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• DeLaval voeraanschuifrobot OptiDuo
• DeLaval melkrobot serie VMS V300 / V310
• DeLaval mestrobot serie

Melken

VMS™ Melkrobot serie
Een systeemaanpak
Met DeLaval VMS draait het allemaal om u als
melkveehouder. Wij maken melken gemakkelijker,
nauwkeuriger en efficiënter met een hoger rendement.
Met twee modellen melkrobots zijn we in staat om elk
bedrijf, elke melkveehouder, elke koe en zelfs elke speen
individueel te behandelen. Wij helpen u een betere
werkomgeving te creëren voor uw werknemers, koeien,
uzelf en uw gezin.
Met DeLaval VMS™ draait het allemaal om u
DeLaval VMS bevat technologie die voorheen nog niet
beschikbaar was, waardoor nu dingen mogelijk zijn die
vroeger niet konden op een melkveebedrijf. De VMS gaat
over zoveel meer dan alleen een melkrobot.

DeLaval VMS™ V310 met RePro vruchtbaarheidsmodule
DeLaval VMS V310 met DeLaval RePro is een
managementtool voor optimaal melken met optimaal
dierenwelzijn.
DeLaval RePro geeft u een compleet zicht over de
reproductiestatus van iedere koe, gebruikmakend van
DelPro biomodellen en de progesteronspiegels van de
door VMS V310 automatisch genomen melkmonsters.
Dit met als resultaat: gezondere koeien, lagere
dierenartskosten, verbeterde inseminatieresultaten en,
tenslotte, meer productieve lactaties, die uiteraard meer
rendement opbrengen voor uw bedrijf.
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Magali Brusselle

Mooi om te zien hoe snel en
vooral rustig de robot de
koeien en uiers herkent
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MEER MELK
PER KOE PER DAG

Johan Renders

Met de OptiDuo hebben de
koeien nog meer de neiging
om te vreten

OptiDuo™
Aanschuiven en verversen
DeLaval OptiDuo doet dubbel zo veel om de productiviteit
te verhogen. Voer wordt gemengd om het smakelijker
te maken voor uw dieren, terwijl het gelijkertijd wordt
teruggeschoven. OptiDuo biedt aanzienlijke voordelen ten
opzichte van de eerste generatie voeraanschuivers.
Minder voerresten
Voorheen geweigerd voer wordt niet alleen teruggeschoven
naar een andere koe, maar opnieuw gemengd en ververst,
waardoor voerresten verminderen.
Minder tijd
U hoeft niet telkens weer opnieuw naar de stal om voer
aan te schuiven. Eindelijk kunt u uw tijd gebruiken voor
zaken die écht verschil maken.

Meer flexibiliteit
OptiDuo kan niet alleen grote hoeveelheden voer aan,
maar ook verschillende voersoorten. Dit geeft u flexibiliteit
in uw voerstrategie.
Betrouwbaar
Het slimme navigatiesysteem zorgt ervoor dat OptiDuo
steeds is waar hij hoort te zijn. Altijd gereed om het voer
naar uw koeien te brengen.
Meer melk
Minder competitie aan het voerhek en vaker komen eten
doet de voeropname stijgen, met meer melk als resultaat.

Klauwgezondheid
MELK

EEN
EXTRA
KOE PER
DAG

Simon Sedlmair

Mestrobot serie
Voor gezonde klauwen
DeLaval mestrobots zijn ontworpen om ieder looppad
in uw stal schoon te houden, inclusief de hoeken en
dwarsloopgangen. Door de stille motor en aangepaste
snelheid zijn de robots een koevriendelijke, automatische
oplossing voor schone vloeren en gezonde dieren.
Gezonde klauwen
Een schone omgeving draagt bij aan gezonde, schone
klauwen en koeien die gemakkelijk naar de melkrobot
gaan.
Meer melk van hogere kwaliteit
Tot 40% schonere* ligboxen en uiers zijn niet alleen beter
voor het dierenwelzijn, maar maken ook een snellere
speenvoorbereiding mogelijk in de VMS, wat bijdraagt aan
een hogere kwaliteit melk.

De mestrobot bespaart ons
minimaal twee uur werk per
dag

Bespaar werk
Minder schrapen en scheppen. Verminder de werklast
in de stal zodat u zich kunt concentreren op andere
belangrijke taken.
Flexibele oplossing
Schoonmaken waar andere systemen niet kunnen komen,
zoals lastige hoeken en gangen. Verwijdert alle mesttypes
en de meeste ligboxstrooisels in veel stalindelingen.
Betrouwbare navigatie
Met verzamelde informatie van verschillende bronnen
kent de mestrobot altijd zijn locatie, wat bijdraagt aan
probleemloos rijden.
*Data verzameld op pilotbedrijven

Samen met u
Met het grootste dealer- en servicepartnernetwerk én de mogelijkheid om iedere DeLaval oplossing en service in uw
bedrijf te integreren, kunt u erop vertrouwen dat uw bedrijfsuitdagingen ondersteund en waargemaakt zullen worden door
het beste team.

DeLaval Advisory™

DeLaval InService™ All-Inclusive Plus

Stalautomatisering is voor veel melkveehouders de
oplossing voor een hogere kwaliteit melk, meer efficiëntie,
meer veiligheid en meer duurzaamheid. En dat op een
manier die ook voldoet aan de huidige uitdagingen rondom
consumentenvertrouwen.

DeLaval InService biedt preventief onderhoud en een
storingsdienst die dag en nacht bereikbaar is.

Onze plannings- en adviesteams zijn beschikbaar om
mogelijkheden voor stalautomatisering in uw bedrijf te
onderzoeken, voor het juiste eindresultaat.

Het InService All-Inclusive Plus contract voor VMS biedt
u, met een vooraf besproken prijs, de zekerheid dat
alles rondom uw systeem, van preventief tot correctief
onderhoud, van schoonmaakmiddelen tot tepelvoeringen,
van de juiste vaccuüminstellingen tot olie, filters, advies en
alles eromheen, vloeiend samenwerkt en u helpt om meer
melk van een betere kwaliteit te produceren.
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