
Uitnodiging inloopdag

Wanneer?
Woensdag 16 oktober 2019 van 10.00 - 16.00 uur

Waar?
Melkveebedrijf Meuleman
Oude Wetering 126, 8294 PA Mastenbroek

Strohok

Machine-
kamer

Kantoor
VMS-ruimte VMS-ruimte

Looproute  weide

Toegang stal

De DeLaval VMS V300 - vorig jaar geïntroduceerd - kent ondertussen veel tevreden gebruikers. Wilt u ook weten hoe u de V300 in een bestaande stal kunt inpassen? Kom dan kijken op 

inpassen? Kom dan kijken op 

inpassen? Kom dan kijken op deze inloopdag.
deze inloopdag.
deze inloopdag.

Uitnodiging inloopdag



Klaar voor de toekomst met automatisch melken
De bestaande melkstal bij de familie Meuleman had te weinig capaciteit en voldeed niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Omdat ook het punt van arbeidsverlichting meespeelde was automatisch melken een logi-
sche keuze. Familie Meuleman heeft voor de nieuwe VMS V300 van DeLaval gekozen.

De beide melkstations moesten wel in de bestaande stal geplaatst worden, maar na het nodige denk- en 
tekenwerk konden de 2 stations goed ingepast worden. Daarbij is ook naselectie voor een strohok en voor 
weidegang toegepast. Eén VMS station is eerst in een tijdelijke opstelling geplaatst, waarna deze na de  
verbouwing van de voormalige melkstal naar de definitieve opstelling verplaatst kon worden.

Van de keuze voor VMS V300 van DeLaval hebben ze geen spijt: door het automatisch melken is er duide-
lijke arbeidsbesparing én arbeidsverlichting merkbaar. De totale productie is ondertussen gestegen en ook 
de combinatie van weidegang met automatisch melken blijkt heel goed te functioneren.

Wat is er te zien?
 2 DeLaval VMS V300 melkrobots  DeLaval melkkoeltank met FCC koelmachine

 DeLaval OptiDuo voeraanschuifrobot   2 x tweewegselectie voor strohok en beweiding

 Robotruimtes met kunststof wanden   Meedraaiend strohok

Op deze inloopdag willen we u samen met de betrokken partijen graag de mogelijkheden laten 
zien om de VMS V300 in een bestaande situatie in te passen.

De open dag wordt georganiseerd door Van der Sluis Agri BV en mede mogelijk 
gemaakt door:
Alfa Koeling, Lemelerveld, 085 90 24 100 - Ten Brinke Financiële Dienstverlening, IJsselmuiden,06 27 56 19 52 - 
DeLaval BV, Steenwijk, 0521 537 500 - Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders, Genemuiden, 038 38 54 177 - Greutink Stal-
techniek BV, Lochem, 0573 254 983 - B.A. Huisman Sleuvenfreesbedrijf, Vollenhove, 0527 242 062 - Kin Techniek, 
Staphorst, 0522 461 633 - Van der Sluis Agri BV, Genemuiden, 038 34 46 441 - Xsires Croosbreeding, Grou, 0566 
622 765 

Bezoekers worden vriendelijk verzocht niet in bedrijfskleding te verschijnen.

Retouradres:
Kamperzeedijk 57 - 8281 PB Genemuiden

U bent van harte welkom op woensdag 16 oktober 2019!


