
Ongekende capaciteit 

- comfortabel melken

PR2100 buitenmelker

Your solution - every day



Vrije oploop Middencirkel schoon en droog Goede bereikbaarheid

Het platform van de PR2100 is een door-

ontwikkeling van het Turnstyles Platform 

uit Nieuw-Zeeland. Dit bedrijf stond aan de 

wieg van de buitenmelkers in Australië en 

Nieuw-Zeeland en maakt deel uit van de  

DeLaval Groep. Wereldwijd heeft DeLaval 

meer dan 2.700 draaistallen geïnstalleerd.

Op elk punt is naar duurzaamheid en betrouwbaar-
heid gekeken. Een paar kenmerken op een rijtje:

•	 Naadloos	gestort	betonnen	platform

•	 Uniek	concept	met	herbruikbare	bekisting

•	 Gladde	afwerking	aan	de	onderzijde

•	 Integratie	van	alle	bevestigingspunten	in	de	 
 bewapening

•	 Wrijvingsarme	aandrijving	met	Conische	rollers	 
 aangepast aan de diameter

•	 Elektrische	frequentiegestuurde	aandrijving	met	 
 2 x 0,75 PK tot 64 standen

•	 Versterkte	rail	met	slijtstrip

•	 Individuele	dimensionering	van	het	onderstel	op	 
 basis van de belasting nu en in de toekomst

•	 Geïntegreerde	walkway

Bij het ontwerp is het comfort voor melker en koe 
het uitgangspunt

•	 Oplopende	helling	voor	een	comfortabele	stand	van	

 de koe

•	 Droge	en	schone	middencirkel	door	de	walkway	

•	 Laag	profiel	console	voor	vlot	op-	en	aflopen

•	 Unieke	Comfortrail	zorgt	voor	extra	koecomfort

•	 RVS	skirting	zorgt	voor	gemakkelijk	schoonhouden

•	 Kabinet	vrij	van	het	platform	voor	eenvoudig	reinigen

•	 Geïntegreerde	spoeltafel

•	 Dubbele	keerbuis	zorgt	voor	extra	veiligheid	voor	 
 melker en koe

Een uniek platform voor grootse prestaties
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Comfort	voor	melker	en	koe

Individuele voerbakken Besturingskast MM27BC melkmeter en MP580

De PR2100 is uitgerust met de meest uit-

gebreide besturingskast. Koppeling met het 

opdrijfhek, automatische snelheidsregeling 

en	aftrapsignalering	zijn	standaard	voorzien.	

De melker kan ondersteund worden door 

een	“Smart	Message	Announcer”,	een	stem	

die belangrijke gebeurtenissen meldt aan de 

melker.	Ook	een	overzichtscherm	met	

touchscreen bediening behoort tot de 

mogelijkheden.

Voeren is een optie

Dit	kan	lokvoer	zijn	of	volledig	individueel	geprogram-
meerd voeren. De blauwe voerbakken hebben een indi-
viduele	vreetplaats	en	zijn	voorzien	van	een	afscherming	
zodat	vermorsing	minimaal	is.

Het kabinet van de PR2100 is slank en heeft een laag pro-
fi	el.	De	automatiseringskast	zit	ingebouwd	in	de	console.	
Alle	kabels	zijn	voorgemonteerd	en	gelabeld	zodat	monta-
ge	en	storingzoeken	vlot	kan	gebeuren.	De	pneumatische	
startknop is eveneens geïntegreerd in de console.

De MP580 heeft talrijke nuttige functies die het 
melken comfortabel en overzichtelijk maken

•	 Melkblokkering	bij	dumpmelk

•	 Separatie	van	koeien

•	 2e ronde ingeven

•	 Attentiecodes

•	 Melding	van	attentie	bloed	en	conductiviteit	
	 (alleen	i.c.m.	MM27BC	melkmeter)

Slanggeleiding

Het melkstel wordt door een eenvoudige en compacte 
slanggeleiding	goed	gepositioneerd	zonder	extra	hande-
ling. Hierdoor hangt het melkstel vierkant onder het uier 
en wordt het melkstel na afname netjes onder de console 
opgehangen.

Comfl oor

De	hydraulisch	verstelbare	Comfl	oor	zorgt	voor	de	ideale	
werkhoogte,	ook	bij	wisselende	melkers.	Een	goede	werk-
houding is essentieel voor ontspannen melken en vermijdt 
rugklachten.	De	Comfl	oor	is	een	investering	in	de	gezond-
heid van u en uw melkers. 

Slanggeleiding Comfl oor (afb. boven) - Geïntegreerde spoeltafelVeiligheid voor de melker
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DSG 2- of 3-weg selectie In- en uitloop Doordraaibeugel

Capaciteit	door	uitgekiend	koeverkeer

Om	de	hoge	capaciteit	te	halen	in	een	

PR2100	is	koeverkeer	van	zeer	groot	belang.

De	inloop	is	vrij	en	door	het	lage	profiel	van	

de consoles op het platform ontstaat er een 

nagenoeg continue stroom van koeien die 

het platform opstappen.

Tweede rotatie

De PR2100 kan worden uitgerust met een doordraai-
beugel. Hierbij is het mogelijk dat een koe een tweede 
ronde maakt. Dit kan gebeuren wanneer de koe niet uit is 
bij einde rotatie of wanneer de productie lager is dan de 
verwachte melkgift.  
Doordat de spoelblokken boven op het platform geplaatst 
zijn,	kan	er	doorgemolken	worden	bij	het	doordraaien	van	
een koe. 

De veehouder kan ook om andere redenen beslissen om 
een koe op het platform te houden voor een 2e ronde. 
De beugels gaan alleen naar beneden voor de koeien 
waar	dat	nodig	is.	Hierdoor	wordt	onrust	zo	veel	mogelijk	
vermeden. 

Vlotte uitloop

De uitloop beslaat 3,5 koestanden. De koeien lopen 
achteruit het platform af en draaien dan richting terugloop-

gang.	Een	rubbermat	in	de	uitloopzone	is	aan	te	raden	om	
een	vlotte	afvoer	van	koeien	te	verzekeren.	Vaak	zorgt	een	
uitdrijver voor het stimuleren van koeien om af te stappen.

Sprayen

Belangrijk aandachtspunt bij een buitenmelker is het 
sprayen. Dit moet volledig automatisch gebeuren omdat 
de	melker	niet	in	de	uitloopzone	aanwezig	is.	Met	de	
Spraycarebox	worden	alle	koeien	in	de	terugloopgang	
even gestopt en nauwkeurig gesprayed.

Naselectie

Naselectie is nagenoeg standaard bij een melksysteem 
van	deze	omvang.	Een	zorgvuldig	gepland	selectiecen-
trum wordt als maatwerk uitgevoerd om te voldoen aan de 
individuele	wensen	van	het	bedrijf.	Er	kan	gekozen	worden	
voor 2- of 3-weg selectie en er kunnen tot 8 selectieboxen 
op 1 systeem worden aangesloten.

Oplopende wachtruimte Uitloopzone Spraycarebox (afb. boven)
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De	capaciteit	en	efficiëntie	van	een	PR2100	

buitenmelker wordt ook gedeeltelijk buiten 

de	melkstal	bepaald.	Een	aantal	hulpmid-

delen kunnen het koeverkeer ondersteunen. 

Deeltaken kunnen geautomatiseerd worden 

en	weer	andere	hulpmiddelen	zorgen	ervoor	

dat het comfort van de koeien verbetert en 

het rendement verhoogt.

De voornaamste voorbeelden zijn:

•	 Opdrijfsysteem
•	 Selectie-	en	separatiebox

•	 Automatisch	spraysysteem

•	 Volautomatisch	voetbad

•	 Ventilatoren,	koerugborstels,	koematrassen,..

•	 Verlichtingssystemen	

•	 Uitmestsystemen,	mestrobot

•	 Melkkoelsystemen

•	 Energiebesparende	aandrijving	van	vacuüm-	en	

 melkpomp

Automatisch koeverkeer

De	effectieve	opdrijfsystemen	Hydrodrive	en	Usher	zijn	een	
begrip	geworden.	Dit	zijn	zwaar	uitgevoerde	wachtruim-
teverkleiners	die	zorgen	voor	een	continue	toevoer	van	

koeien naar de melkstal. De besturing van het opdrijf- 
systeem	kan	worden	gekoppeld	aan	de	melkstal	zodat	
deze	om	de	5	of	10	koeien	iets	naar	voren	loopt.

Naarmate	de	melkstal	groter	wordt,	zullen	management-
beslissingen buiten de melkstal genomen worden. Hierbij 
speelt de automatische selectie in de separatiebox een 
belangrijke	rol.	Dieren	kunnen	volautomatisch	afgezonderd	
worden voor controle of behandeling en verschillende groe-
pen kunnen samen gemolken worden en na het melken 
weer worden gescheiden. De sortering kan in twee of meer 
richtingen gebeuren.

Melkkoeling

DeLaval heeft ook een aantal aangepaste koeloplossingen 
voor	grote	bedrijven.	Silotanks,	voorkoelers	en	warmte- 
terugwinning behoren allemaal tot de mogelijkheden.

De complete oplossing

Automatisch voetbad Platenkoelers Silotank LVP-vacuümpompen
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Professioneel tekenwerk Het leggen van de mantelbuizen Fundering van de buitenmelker

Uw	project	is	onze	zorg!

Het ontwerp van een nieuwe melkveestal 

van	deze	omvang	is	een	complex	gebeu-

ren. Alleen een weloverwogen planning en 

aandacht voor alle bouwkundige details 

zorgen	ervoor	dat	uw	investering	optimaal	

zal	renderen	op	het	gebied	van	capaciteit,	

arbeidseffi	ciëntie	en	melkproductie.	

Elk	project	is	anders	en	maatwerk	is	de	

norm.

DeLaval kan u hierbij begeleiden op basis van jarenlange 
ervaring in binnen- en buitenland. Hierbij wordt het geheel 
in beschouwing genomen inclusief koeverkeer, melkkoe-
ling, opdrijfsysteem, voersysteem, koecomfort, separatie-
systeem, verlichting, stalinrichting, mestafvoer,…

Oplopende	wachtruimtes,	opdrijfsystemen,	behandelstra-
ten, selectiecentra, sprayoplossingen, … Allerlei nieuwe 
trends	en	inzichten	worden	in	onze	plannen	verwerkt.

Gedurende het gehele bouwtraject wordt het project 
opgevolgd, begeleid en ondersteund met de nodige teke-
ningen.	Ten	slotte	zorgen	wij	voor	een	correcte	oplevering	
en een vlotte en deskundige service na de opstart.

Met DeLaval kiest u niet alleen voor een uitgebreid en 
uitgekiend	productenpakket.	U	kiest	voor	een	partner	die	
voor, tijdens en na de bouw van uw project meedenkt en 
naast u staat om uw doelstellingen te realiseren.

Met een wereldwijd marktaandeel van meer dan 40% 
is DeLaval de onbetwiste marktleider op het gebied van 
melkwinningsapparatuur.	Succes	is	geen	toeval!

Meer	dan	ooit	maken	wij	onze	missie	waar.	Wij	staan	aan	
de top van de vooruitgang in melkproductie.

Afb. rechts, van boven naar beneden: Licht in de melkstal - Comfortabele werkplek - Onderdoorgang
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Aantal standen Platform diameter
(mtr.)

Breedte gebouw 
binnenmaat (mtr.)

30 9,1 11,3

34 10,2 12,4

40 12,0 14,2

44 31,1 15,3

50 14,9 17,1

54 16,0 18,2

60 17,7 19,9

64 18,9 21,1

70 20,6 22,8

80 23,5 25,7

100 29,3 31,5



Nederland
DeLaval BV
Oostermeentherand 4 
8332 JZ Steenwijk
Tel. 0521 537 500 - fax 0521 537 501
e-mail info.nl@delaval.com
www.delaval.nl

België
DeLaval N.V.
Industriepark-Drongen 10
9031 Gent
Tel. 09 280 91 00 - fax 09 280 91 30
e-mail delaval.belgium@delaval.com
www.delaval.be

Dealer
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