
Uitnodiging Open Dag 
en Nieuwjaarsshow

Waar?
Mts Bussink
Deventerweg 4 - 7383 RS Voorst

Wanneer?
Vrijdag 4 januari 2019
van 10.00 - 16.00 uur

Demonstratie van de nieuwe DeLaval 

OptiDuo voeraanschuifrobot



Retouradres: 
Gildenweg 9 - 7021 BS Zelhem

Uitnodiging
Melkveebedrijf Bussink is klaar voor de toekomst
De bestaande ligboxenstal is uitgebreid met 50 lig- en vreetplaatsen. De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame 
Veehouderij.

De oude melkstal van 1973 was aan vervanging toe en heeft plaats gemaakt voor een 2 x 12 stands DeLaval zij-
aan-zij melkstal type Solidex. De melkstal is voorzien van automatische koeherkenning en infrarood melkmeters, 
gekoppeld aan het DelPro managementsysteem en alles is netjes weggewerkt in een RVS kabinet.

Wat is er verder te zien?
 Rubber op de stand van de koeien

 Ecovloer in het nieuwe gedeelte in een unieke combinatie van beton en rubber

 DeLaval LED-verlichting met speciale lichtkleur voor de behoeftes van de koe

 Spinder stalinrichting, voor elke koe 75 cm vreetplaats met een veiligheidsvoerhek

 Meadow Next koematrassen

 Spinder Cuddle Box voor optimale omstandigheden tijdens het afkalven

Zowel voor dier als veehouder is er veel aandacht besteed aan welzijn, gezondheid, rust en comfort.
Melkveebedrijf Bussink is klaar voor de toekomst.

Het resultaat
Het resultaat wil Melkveebedrijf Bussink u graag laten zien op deze open dag/nieuwjaarsshow. 

Bezoekers worden vriendelijk verzocht niet in bedrijfskleding te verschijnen.

Wij streven naar een juiste adressering. Zijn er desondanks onvolkomenheden, in naam of adres, dan kunt u contact 
opnemen met 0314 621 906 of stuur een bericht naar info@infarming.nl

Wij wensen u alvast Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2019!

Graag tot ziens op vrijdag 4 januari a.s.

Tijdens de open dag is er gelegenheid om een demonstratie bij te wonen van de nieuwe DeLaval 
OptiDuo voeraanschuifrobot. 
De tijden zijn: 11.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur.


