
BEDRIJF: DICKENSON FARM, LANCASHIRE, 
ENGELAND

AANTAL KOEIEN: 570

MELKTIJD

50%
KORTERE

Sinds we met deze 
nieuwe stal werken 
is de melktijd 
gehalveerd

–– Sam Dickenson

Zet de DeLaval 
draaimelkstal E300™

voor u aan het werk

Zet de volgende stap op uw persoonlijke 
E300-reis: vraag een gesprek aan met uw 
DeLaval dealer of bezoek ons voor meer 
informatie op 
www.delaval.com

DeLaval draaimelkstal E300™, 
maak het concept compleet met:

DeLaval InService™ All-Inclusive

Met de draaimelkstal E300 bieden 
wij een totaaloplossing. Bij de 
ontwikkeling van de E300 is het 
hele melkproces onder de loep 
genomen. Zo bieden we een 
oplossing die bijdraagt aan een 
hogere melkopbrengst, meer 
koecomfort, meer arbeidsgemak 
en een goede melkkwaliteit.

Maar ook na de opstart zorgen wij 
met InService All-Inclusive voor 
een vast onderhoudschema en het 
nodige advies en begeleiding om 
uw investering optimaal te laten 
renderen. 
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DeLaval Support

DeLaval
draaimelkstal E300™

Een systeembenadering

Nederland: 
DeLaval BV
Oostermeentherand 4 
8332 JZ Steenwijk 
Tel.: 0521 537 500 
E-mail: info.nl@delaval.com 
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Industriepark-Drongen 10
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Tel.: 09 280 91 00
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Dealer:



DeLaval
Rotary E300™

It's not just one feature 
of the DeLaval Rotary 
E300 that makes it the 
best. It is how they work 
together that is the key 
to its success.

DE HERO KENMERKEN

Een 360º blik op uw bedrijf met de DeLaval E300™

Het draait 
allemaal om 
Fast Flow
De E300 draaimelkstal is speciaal ontwikkeld 
voor het aanmoedigen van een snelle, soepele en 
continue doorstroming van de koeien. Om dit te 
bereiken is de draaistal uitgevoerd met veel nieuwe 
technieken en innovaties op het gebied van comfort 
en veiligheid voor de koe en de melker. 

Winstgevendheid
De mogelijkheid om meer 
koeien sneller te melken, 
met lagere arbeidskosten 
per uur en één prijs voor 
het onderhoud. Daar 
draait het om bij de E300 
draaistal.

Dierenwelzijn
De E300 is ontwikkeld 
om koeien snel in 
de juiste positie te 
krijgen, om ze snel en 
voorzichtig te melken 
en ze vervolgens soepel 
en kalm de stal te laten 
verlaten. 

Arbeidseffi ciëntie
Of u nu melkt met slechts 
één persoon of u wilt 
het totale melkproces 
sneller en met minder 
druk uitvoeren, de E300 
maakt het mogelijk om 
het maximale te halen per 
arbeidsuur. 

Voedselveiligheid 
Met de beste melk- en 
vacuümtechnologie, 
transport- en opslag-
oplossingen, is de E300 
voorloper op het gebied 
van voedselveiligheid in 
de melkindustrie. 

Het DeLaval DelPro™ managementsysteem 

geeft meer controle om betere beslissingen 

te kunnen nemen

  DeLaval DelPro™

Rustige koeien positioneren zich het 

beste voor perfect melken

  DeLaval FastBail™

Vanaf het stalontwerp tot lang na de 

opstart kunnen onze gespecialiseerde 

adviseurs u helpen om de beste 

resultaten te halen uit uw E300

 DeLaval Advisory

Eenvoudige en gemakkelijke 

uitloop maakt het melkproces 

ef� ciënter

  DeLaval FastExit™

Alles wat nodig is om uw E300 draaistal 
op volle capaciteit te laten werken, 
geleverd wanneer u het nodig hebt

 DeLaval InService™

All-Inclusive

Meer controle vanaf de 

melkersplek

  DeLaval Cockpit™

De DeLaval E300 draaistal is ontwikkeld rondom het 
Fast Flow principe. Dit helpt u rustig, snel, ef� ciënt, 
en veilig te melken, met een soepele doorstroming 
van uw koeien. Het is de perfecte plek voor u, uw 
personeel en uw koeien.
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Hoge effi ciëntie,

* Gebaseerd op het Evanza melkstel: gemeten op testbedrijven. ** Gemeten op test- en referentiebedrijven

Dankzij het DuoVac systeem is het uier sneller 
gestimuleerd zodat het melkproces vlot kan 
beginnen. Dit in combinatie met de DeLaval TSR 
sprayrobot (optioneel) maakt het mogelijk om de 
E300 met slechts één persoon effectief, veilig en 
zonder compromissen op melkopbrengst, kwaliteit 
of welzijn van de koe te bedienen. 

Een persoon 
kan het werk 
doen

WAAROM IS 
DEZE DRAAISTAL

BETER?
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