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Het VrijwilligMelkSysteem van DeLaval kenmerkt zich als hét automatische 
melksysteem met hoge intelligentie, de beste inpasbaarheid en de hoogste 
duurzaamheid, met daarnaast een extreem hoge capaciteit. Deze hoge 
capaciteit komt voort uit de volgende kenmerken die het VMS-systeem 
onderscheiden van alle andere systemen.

Melktechniek
VMS van DeLaval maakt gebruik van jarenlange 
ervaring in de juiste melktechniek. Stabiel 
vacuüm, de beste pulsatieverhouding en de juiste 
parameters om het melkproces te sturen zorgen 
voor snel en adequaat melken. Juist hierdoor 
melkt u niet alleen sneller, maar ook beter.

Voorbehandeling
Het voorbehandelen en voorstralen 
zorgt niet alleen voor de schoonste 
melk, maar ook voor de werkelijke 
stimulatie voor snel melken.
Door de juiste aandacht te besteden 
aan het voorbehandelen verlaat 
de koe uiteindelijk weer sneller het 
melkstation.

Multifunctionele arm
De multifunctionele arm van de 
VMS is gebaseerd op de men-
selijke arm, inclusief pols en el-
leboog. Dit zorgt ervoor dat de 
arm, vrij bewegend onder de 
koe, op een efficiënte en snelle 
manier iedere uier aan kan 
sluiten. Daarnaast begeleidt 
de arm tijdens het melkproces 
de slangen zodat ook tijdens 
het melkproces de bekers de  
juiste positie hebben onder de 
koe. Met goed uitmelken, hoge 
productie en snel melken als 
gevolg.

Opwaarderen 
Als enige merk is DeLaval in staat, om de soft-
ware op oudere VMS-modellen aan te passen 
aan de laatste technologie en ze uit te rusten 
met de nieuwste opties. De laatste snufjes en 
technologische hoogstandjes zijn dus niet alleen 
beschikbaar ten tijde van de aanschaf, maar ook 
ver daarna. Alleen al hierdoor bent u in staat om 
te melken met de laatste technologie en daar-
door met de hoogste capaciteit.

Alleen met VMS van DeLaval behaalt u de hoogste capaciteit nu, maar ook 
over 5 jaar. Dit stelt u in staat om door te groeien met het bestaande systeem of 
beweiding toe te passen. Capaciteit en daarmee meer liters per melkstation is de 
basis voor een goed bedrijfsrendement.
Lees de ervaringen van onze VMS-gebruikers en overtuig uzelf.

Wist u dat... 
... een VMS van DeLaval 
onlangs 3.111 liter 
melk per station per 
dag gemolken heeft? 
Dit staat gelijk aan 
een capaciteit van 
1.135.000 kg melk op 
jaarbasis!

Melkstroomprofiel

Te laat aansluiten
Aansluiten 60-90 sec
Te vroeg aansluiten

Voorbehandelen Tijdwinst



Hoe melk je een quotum van 1,1 miljoen kilo 

melk op een prettige manier vol en hou je ook 

nog tijd over voor gezin en sociale bezigheden? 

Catharinus Veenstra investeerde in melkrobots, 

een drinkautomaat en koecomfort. Zo verhoogde 

hij niet alleen het arbeidsgemak, maar ook 

nog eens de melkkwaliteit. “Het celgetal is 

gehalveerd.”

De werkdag bij Catharinus Veenstra uit 

Frieschepalen begint dankzij de melkrobots 

tegenwoordig niet meer om 5 uur, maar om 

half 7. “Je raakt snel gewend aan zo’n nieuw 

ritme”, vertelt de melkveehouder die de 

afgelopen jaren in arbeidsgemak en koecomfort 

heeft geïnvesteerd. “We zijn langzaamaan naar 

die 125 melkkoeien gegroeid en ik verzorg ze 

nu nog met mijn vader. Maar als hij er een keer 

mee wil ophouden, moet ik het werk wel alleen 

aankunnen.” 

Makkelijker werken

De investeringen zijn de afgelopen jaren 

dan ook helemaal gericht op makkelijker 

werken.” Dat is ook ingegeven doordat ik 

schouder- en knieproblemen heb”, geeft 

Catharinus aan. In 2007 verbreedde hij de stal 

en maakte ruime strohokken voor jongvee en 

een groot afkalfhok met stro. “Die kan ik met 

een shovel uitmesten.” Toen dacht hij ook al 

na over een melkrobot. “Om niet afhankelijk 

te zijn van medewerkers. Goede mensen 

zijn duur en schaars terwijl ze ook vrij zijn 

en weleens ziek.” De aanschaf kwam in de 

herfst van 2010. “We hebben voor DeLaval 

gekozen omdat het bedrijf al meer dan 100 

jaar ervaring in melktechniek heeft”, verklaart 

de melkveehouder. “We zien het nu ook in de 

praktijk: deze robot sluit veel gemakkelijker 

moeilijke koeien aan. “Maar het was niet alleen 

het goede servicenetwerk en de aandacht 

voor de koe die hem overtuigden. “Een eerlijk 

verhaal, zonder loze beloften. Ik heb precies 

gekregen wat ik gehoopt had.”

Catharinus Veenstra houdt in Frieschepalen zo’n 

125 melkkoeien. Het quotum bedraagt 1,1 miljoen 

kilo melk en het bedrijf omvat 80 hectare land, 

waarvan 20 hectare maïs. De gemiddelde productie 

ligt op 8900 kilo melk met 4,47% vet en 3,59% 

eiwit.

Voor het complete 

verhaal en de film zie 

onze website: 

www.delaval.nl 

of scan de QR-code
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Catharinus Veenstra: “Met techniek naar makkelijker en beter”



Met twee melkrobots en 130 koeien was 
het automatische melksysteem bij Leo en 
Marianne Louws te druk bezet. Ze kochten 
een derde erbij en updateten alle robots met 
de nieuwste software. “We melken inmiddels 
150 koeien, kunnen het werk goed aan én 
houden tijd over voor een prettig sociaal 
leven.”

Toen Leo en Marianne Louws in 1997 met 

hun bedrijf naar Zeeland verplaatsten en 

nieuwbouwden kozen ze in eerste instantie 

voor gangbaar melken. “Robotmelken begon 

toen pas, we durfden de stap nog niet te 

zetten.” Echter hun 2 x 8 rapid exit melkstal 

zorgde voor lastige en onrustige koeien. “We 

hadden van alles geprobeerd, maar de enige 

optie na 8 jaar was de melkstal te vervangen 

door een ander melksysteem.” Toen werd het 

alsnog een VMS, van DeLaval. “We hebben 

voor het systeem gekozen dat het beste voor 

de koe is. De DeLaval robot benadert het 

werk van een melker het best”, aldus Leo 

die daarvoor nooit met DeLaval had gewerkt. 

“DeLaval heeft het automatisch melken 

ontwikkeld vanuit de melkmachinetechniek. 

Vooral het voorbehandelen met de beker en het 

stimuleren van de uier sprak ons enorm aan. 

We merken het ook aan jonge vaarzen in de 

robot, ze worden graag gemolken.” En daarbij 

vindt Leo de hydraulische bediening beter dan 

de aandrijving met lucht. “Het werkt goed, is 

nauwkeurig en vraagt geen onderhoud.”
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Leo Louws: “Oudere robots sneller met nieuwste software”

Voor het complete 

verhaal en de film zie 

onze website: 

www.delaval.nl 

of scan de QR-code

Leo en Marianne Louws verzorgen in het Zeeuwse 

Rilland 150 melkkoeien. in 2006 schaften ze twee 

melkrobots aan, in 2011 bouwden ze een stuk bij 

de stal aan en kwam VMS nummer 3, waarbij de 

software werd geüpdatet. Het quotum bedraagt 

1,4 miljoen kilo melk en het bedrijf omvat 70 hectare 

land. De gemiddelde productie ligt op 10.400 kilo 

melk met 4,20% vet en 3,40% eiwit.



“Na 20 jaar zat ik weer 

eens samen met mijn gezin 

‘s avonds aan tafel.” Vraag 

Johan Kok naar het grote 

voordeel van het werken met 

een VMS en hij geeft meteen 

aan dat hij een veel socialer 

leven heeft gekregen. “Samen 

met mijn vrouw Antje pakken 

we in de zomer regelmatig de 

fiets om erop uit te trekken, 

we gaan gemakkelijker op 

vakantie en ik heb meer tijd 

voor mijn hobby’s.” 

In de schuur staat een Deutz 

oldtimer trekker uit 1951 die 

Johan de afgelopen drie jaar 

helemaal heeft opgeknapt. “Ik 

heb er weer tijd voor en er ook 

weer zin in.”

toen de robot in 2006 zijn intrede deed op het 
bedrijf van Johan en Antje Kok in Bakkeveen 
wisten zij nog amper wat een muis was. 
inmiddels werkt het echtpaar alweer met hun 
tweede VMS, weten ze zo’n 660.000 kilo melk 
met één machine vol te melken én de koeien 
in de weide te houden. “Ons leven is veel 
prettiger geworden. Als ze de robot zouden 
komen ophalen, mogen ze de koeien ook 
meenemen.”

Voor het complete 

verhaal en de film zie 

onze website: 

www.delaval.nl 

of scan de QR-code

Johan en Antje Kok uit Bakkeveen melken met 

zo’n 76 koeien het quotum van 660.000 kilo melk 

vol. Sinds 2006 melken ze met een VMS waarbij 

ze ook weidegang toepassen. Het grondoppervlak 

op het bedrijf is 50 hectare. Met de dierenarts en 

de rundveespecialist overleggen ze elke maand 

over het meest optimale rantsoen. “Als dat goed in 

elkaar zit, werkt de VMS optimaal.” De gemiddelde 

productie van de koeien bedraagt bijna 9000 kg 

met 4,51% vet en 3,71% eiwit.

Leo Louws: “Oudere robots sneller met nieuwste software”
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Johan Kok: “Uitdaging terug dankzij robot”



Controle houden over alle processen in het 
bedrijf en vooral rust voor de veehouder, dat 
noemen Guido en Fabienne van Hoven uit 
het Limburgse eckelrade als belangrijkste 
voordeel van de Herd Navigator. “per persoon 
één miljoen kilo melk realiseren is hiermee 
mogelijk”, aldus het echtpaar dat in 2009 de 
prestigieuze Limburgse ondernemersprijs 
Demarrage won. 

Groeien tot zo’n 150 koeien is voor een 

gezinsbedrijf nog te overzien, zo is de ervaring 

van Guido en Fabienne van Hoven. “Met een 

tandje erbij en wat harder werken lukt dat, 

maar dan is er ineens de omslag dat je het niet 

meer kunt overzien. Je verliest de controle, 

komt in een vicieuze cirkel en loopt achter de 

feiten aan.” Het echtpaar vond de oplossing 

met de DeLaval Herd Navigator. “We vinden 

de resultaten verbluffend en de techniek een 

revolutie. Hiermee kun je als melkveebedrijf een 

slag maken in schaalvergroting én een sociaal 

heel prettig leven houden. We melken nu 200 

koeien met meer gemak.”

Guido en Fabienne verplaatsten hun bedrijf 

in 2007 en bouwden een nieuwe stal met 2 

VMS’en. “Het leverde arbeidsbesparing en 

flexibiliteit. We konden sneller groeien dan 

gedacht.” In de oude ligboxenstal op het bedrijf 

plaatsten ze een derde robot die 65 koeien te 

melken kreeg. “Dat zijn de oudmelkse dieren 

met minimaal 200 lactatiedagen en drachtig”, 

beschrijft Guido de groepssamenstelling. “In 

deze stal werken we met het ‘Feed First’-

principe en dat zorgt voor regelmatig bezoek 

aan de robot, dat scheelt ons werk.”

Voor het complete 

verhaal en de film zie 

onze website: 

www.delaval.nl 

of scan de QR-code

Guido en Fabienne van Hoven wonen met hun 

dochters Amélie (5) en Juline (3) in eckelrade. Ze 

verzorgen 200 melkkoeien, waarbij het melken 

wordt verzorgd door 3 VMS’en. Met de Herd 

Navigator monitoren ze sinds begin 2011 de 

gezondheid en vruchtbaarheid van hun veestapel. 

Het quotum bedraagt 1,8 miljoen kilo melk. Het 

bedrijf omvat 93 hectare grond, waarvan 27 hectare 

maïs. De gemiddelde productie ligt op 9500 kilo 

melk met 4,40% vet en 3,50% eiwit. 

Guido van Hoven: “Herd Navigator is een revolutie”
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Met het samenvoegen van twee veestapels 
moest Brebels LV een nieuwe stal bouwen. 
“Met melkrobots, want dat maakt groeien een 
stuk gemakkelijker”, geeft Jos Brebels aan. De 
twee robots kunnen uitgebreid worden naar 
drie en voor een volgende generatie kan het 
hele bedrijf nog een keer gespiegeld worden 
en dus verdubbelen. “We hebben op de groei 
gebouwd.”

“Je ziet het aan de koeien”, 

antwoordt Jos op de vraag 

hoe het robotmelken na 

zo’n half jaar bevalt. “Ze zijn 

rustig, hebben hun draai 

gevonden en geven al 5 

kilo melk meer per dag.” De 

productieverhoging was geen 

doel op zich bij de aanschaf 

van de DeLaval VMS. “Maar 

we geloven wel dat we per 

koe 1000 kilo melk per jaar 

meer kunnen melken. Eigenlijk 

had ik niet gedacht dat meer 

licht, lucht en ruimte zoveel 

invloed zouden hebben op de 

koeien.”

Voor het complete 

verhaal en de film zie 

onze website: 

www.delaval.nl 

of scan de QR-code

Brebels LV houdt in het Belgische Bree zo’n 140 

melkkoeien en heeft een quotum van 1,2 miljoen kilo 

melk. De gemiddelde productie ligt rond 8500 kilo 

melk met 4,3% vet en 3,4% eiwit. De 95 hectare 

land wordt gedeeltelijk voor akkerbouw gebruikt, 

zoals erwten, bonen en schorseneren. April 2011 

namen ze hun nieuwe 0+6+0-rijige stal met 163 

ligboxen in gebruik. twee robots verzorgen het 

melken, de plaats voor een derde robot is voorzien 

bij een verdere schaalvergroting.

Brebels LV: “Met robots gebouwd op de groei”
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• Melktechniek Noord-Holland BV 
Middenmeer 
t 0227 501280 
info@melktechniek.com 
www.melktechniek.nl

• Melk Techniek Oost (MTO) 
Mariënberg 
t 0523 250436 
info@melktechniekoost.nl 
www.melktechniekoost.nl 

• Melkwinning Steenwijk BV 
Steenwijk 
t 0521 514755 
info@melkwinningsteenwijk.nl 

• Jan Peters & Zonen 
Dreumel  
t 0487 572424 
info@janpeterslmb.nl 
www.janpeterslmb.nl 

• Rotink Melktechniek BV 
Ossenzijl 
t 0561 477284 
melktechniek@rotink.nl 
www.rotink.nl 

• Van Voorthuizen Agri BV 
Woudenberg  
t 033 2862823  
vanvoorthuizenagri@hetnet.nl 

• Techn. Buro Wellink 
Groenlo 
t 0544 461591 
info@wellinkgroenlo.nl 
www.wellinkgroenlo.nl 

• Fa. van Wijngeeren 
Klarenbeek  
t 055 3011231  
info@vanwijngeeren.nl 
www.vanwijngeeren.nl 

• Wynsma Mechanisatie BV  
Leeuwarden  
t 058 2661555  
wynsmamech@planet.nl 
www.wynsmamechanisatie.nl 

• Kort Melktechniek BV 
Zwiggelte  
t 0593 346251  
info@kort.nl  
www.kort.nl 

• LMB Kroeze BV 
Bunne  
t 050 3091460  
info@kroeze.nu 
www.kroeze.nu 

• De Kruyf Melk- en 
Stalinrichting VOF 
Nijkerk  
t 0342 462452  
info@dekruyfmelkenstal.nl 
www.dekruyfmelkenstal.nl 

• N. Kuiper BV 
Breedenbroek  
t 0315 617555  
agri@nkuiperbv.nl 
www.nkuiperbv.nl 

• Landbouwsluis BV 
Genemuiden  
t 038 3446441  
info@landbouwsluis.nl 
www.landbouwsluis.com 

• Latrago BV 
Goor  
t 0547 272771  
info@latrago.nl  
www.latrago.nl 

• Arie de Leeuw BV 
Hoornaar  
t 0183 581961  
arie.de.leeuw@planet.nl 

• J. v.d. Linden BV 
Harmelen  
t 0348 441468  
info@jvanderlinden.nl 

• Mechanisatie Lochem BV 
Lochem 
t 0573 252445 
info@mechanisatielochem.nl 
www.mechanisatielochem.nl 

Hoofdkantoor
• DeLaval BV 

Steenwijk 
t 0521 537500 
info.nl@delaval.com 
www.delaval.nl 

Dealers
• De Bruin BV  

Bodegraven  
t 0172 615100  
info@lmbdebruin.nl  
www.lmbdebruin.nl 

• Coppens Agri BV  
Westerhoven  
t 040 2044400 
info@coppens-agri.nl  
www.coppens-agri.nl 

•	 Daling Melk- en 
veevoedingsapparatuur   
Bedum  
t 050 3015449 
info@dalingdelaval.nl 

• DeLaval Oost 
Lemelerveld  
t 0572 362111  
delaval.oost@delaval.com 
www.delaval.nl 

• DeLaval - Manus Zuid-West 
Gilze  
t 0161 454258  
info.nl@delaval.com 
www.delaval.nl 

• DeLaval - Manus Noord 
Sneek  
t 0515 417615  
delavalmanus.noord@delaval.com 
www.delaval.nl 

• Van Grinsven BV Agritechniek 
en Advies 
Gemert 
t 0492 321462 
info@vangrinsven-agri.nl 
www.vangrinsven-agri.nl 

• InFarming BV 
Zelhem  
t 0314 621906  
info@inFarming.nl 
www.infarming.nl 

• Kaelen Tech. Install. bedrijf 
Kerkrade 
tel.: 045-5414165 
info@kaelen-agri.eu 
www.kaelen-agri.eu 

er is altijd een VMS-specialist bij u in de buurt


