Uitnodiging open dagen
Wanneer?

Vrijdag 14 december 2018 van 10.00 tot 16.00 uur

Melkveebedrijf Ben Peeters

Melkveebedrijf Kurt Penninck

Over d’Aa 50, 2910 Essen

Hollestraat 136, 1570 Tollembeek Galmaarden
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De open dagen worden georganiseerd met medewerking van de DeLaval dealers:
 Agri Limburg BVBA - 3930 Hamont  Clivo BVBA - 9400 Ninove Voorde  Van Eynde Melktechniek BVBA - 9180 Moerbeke
 Leenaerts Agro Techniek BVBA - 2320 Hoogstraten  Van Merhaeghe BVBA - 9790 Wortegem-Petegem
 G. Verbeke & Zonen BVBA - 8755 Ruiselede

2 verschillende bedrijven, beide kozen ze voor de nieuwe VMS
V300 melkrobot van DeLaval

Op beide bedrijven is eveneens de nieuwe OptiDuo voeraanschuifrobot van DeLaval
te zien.

Melkveebedrijf Ben Peeters, 2910 Essen

Melkt sinds november 2018 met 2 V300 melkrobots met ruimte voor een 3e VMS. De
koeien verblijven in een potstal met stro. De V300 is voorzien van het bodyconditiescoresysteem BCS. De klant heeft geopteerd voor vrij koeverkeer. De melk wordt opgevangen
in een BCC-buffervat en dan gestuurd naar een compact waterchiller die de melk in
enkele seconden koelt. De melk wordt bewaard in een DXCEM 16.000 liter koeltank.
Dit familiebedrijf zet in op groei.

Melkveebedrijf Kurt Penninck, 1570 Tollembeek Galmaarden

Melkt sinds oktober 2018 met 1 V300. Deze is geplaatst in de bestaande stal. Er werd
gekozen voor een melkrobot vanwege flexibiliteit in inzetten van arbeid. De V300 is ook
hier voorzien van het bodyconditiescore-systeem BCS. De klant heeft geopteerd voor
gestuurd koeverkeer. De melk wordt bewaard in een DXCEM koeltank met AFCC
koelmachine.
Melkt 72 koeien met een productie van ruim 10.000 ltr

mber a.s.!

op 14 dece
U bent van harte welkom

I.v.m. de bedrijfshygiëne verzoeken wij u niet in bedrijfskleding te verschijnen

Meer informatie over de VMS V300 en de OptiDuo op

www.delaval.com

