Persbericht
DeLaval introduceert de Hygiënebox voor
kalverdrinkautomaten
Steenwijk, Nederland, 18 mei 2020
DeLaval introduceert de Hygiënebox als toevoeging voor DeLaval CF500S en
CF1000S kalverdrinkautomaten. De Hygiënebox voor DeLaval
kalverdrinkautomaten zorgt voor een verbeterde hygiëne bij het drinken van
de melk en bespaart kostbare arbeid voor de melkveehouder.
“De vraag naar efficiëntie, arbeidsverlichting en dierenwelzijn blijft toenemen
in de melkveehouderijsector,” aldus Ludo Bols, Feeding Systems solution
manager bij DeLaval. “Daarom is de keuze voor een kalverdrinkautomaat bij
de opfok een logische. Een meer natuurlijke drinkhouding en het autonoom
zelflerend drinken zorgen voor een snellere en betere melkopname, wat de
gezondheid en de groei van het kalf ten goede komt.”

Werking
De Hygiënebox voor DeLaval kalverdrinkautomaten spuit de speen schoon na
iedere drinkbeurt en voert een volledig automatische circulatiereiniging uit, van de
slangen van de drinkautomaat tot aan de speen in het drinkstation. Vier
reinigingen per dag kunnen worden geprogrammeerd. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van een speciaal alkalisch reinigingsmiddel van DeLaval of er kan

alternerend alkalisch-zuur gereinigd worden. Een slim kleppensysteem zorgt
ervoor dat alleen water met reinigingsmiddel circuleert tijdens het reinigen. Melk
wordt niet rondgepompt zodat de kwaliteit van de melk bewaard blijft.
Bij de ontwikkeling van de Hygiënebox is speciale aandacht besteed aan de
omgeving van de speen, zoals bijvoorbeeld de speciale drainagekom die het
water, melkresten en speeksel onmiddellijk afvoert aan de voorzijde van de box.
Het kalfje heeft ook een meer natuurlijk drinkgedrag. Alle elementen zijn aanwezig
om de melkveehouder te helpen bij het opfokken van gezonde en snelgroeiende
kalveren.
“Hygiëne en goed management voor de opfok van de kalveren blijft in de eerste
plaats de opdracht van de veehouder,” volgens Bols. “De Hygiënebox is een slim
hulpmiddel ter ondersteuning en ontzorging van de veehouder, zodat hij met meer
eenvoud en minder werk de noodzakelijke hygiënische omstandigheden kan
creëren voor de opfok van de kalveren.”
De Hygiënebox voor DeLaval kalverdrinkautomaten is per direct beschikbaar bij
uw lokale DeLaval dealer.

Voor meer informatie:
info.nl@delaval.com

Over DeLaval
DeLaval is wereldmarktleider op het vlak van melkwinningsapparatuur en oplossingen
voor de melkveehouderij en maakt duurzame voedselproductie mogelijk, rekening
houdend met melkkwaliteit en oog voor dierwelzijn. Onze oplossingen en systemen
worden gebruikt door miljoenen melkveehouders verspreid over de wereld, elke dag
opnieuw.
DeLaval is meer dan 135 jaar geleden ontstaan toen uitvinder Gustaf de Laval de
melkseparator patenteerde. Vandaag is DeLaval actief in meer dan 100 landen en
biedt werk aan meer dan 4500 medewerkers. DeLaval is, naast Tetra Pak en Sidel,
onderdeel van de Tetra Laval Group. Zie voor meer informatie:
www.delavalcorporate.com.

