
 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

DeLaval presenteert nieuwste innovaties op 
EuroTier 2018 

Steenwijk, Nederland, 25 september 2018 - DeLaval innoveert voortdurend. 
De meest recente innovaties worden getoond op EuroTier 2018 in Hannover. 
Deze nieuwste innovatieve oplossingen versterken de toewijding van 
DeLaval aan melkveehouders over de hele wereld en leiden tot vooruitgang 
op het gebied van dierenwelzijn, werkefficiëntie, voedselveiligheid en 
winstgevendheid van melkveebedrijven. 

 

Dit zijn de meest recente innovaties van DeLaval die tijdens EuroTier 2018 
gepresenteerd worden: 

DeLaval VMS™ melkrobot V300 

De nieuwe DeLaval VMS V300 werd 
wereldwijd op 26 juni geïntroduceerd en biedt 
een 99% dekkingsgraad van spraymiddel, het 
echte individuele kwartiermelken, tot 10% 
hogere capaciteit dan het vorige model met 
lagere operationele kosten, 99,8% 
aansluitresultaat, tot 50% sneller aansluiten en 
een potentie van meer dan 3.500 kg melk per 
dag. Gegevens verzameld op test- en 
pilotbedrijven. 

De nieuwe VMS V300 maakt melkveehouders 
minder afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerde melkers in de 
toekomst en zorgt ervoor dat zij voorop blijven lopen wat dierenwelzijn en 
voedselveiligheid betreft. 

Het DeLaval VMS V300 systeem is voorzien van DeLaval InControl™, een nieuwe 
gebruikersinterface die ervoor zorgt dat informatie en controle op het systeem 
overal, ook op afstand, toegankelijk is. DeLaval PureFlow™, de nieuwe 
transparante voorbehandelbeker, is een andere vernieuwing van de DeLaval VMS 
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V300. En dan is er nog DeLaval InSight™, het nieuwste op het gebied van vision-
technologie, voor soepel, snel en accuraat aansluiten van de spenen.  

DeLaval OptiDuo™ 

DeLaval OptiDuo zorgt ervoor dat koeien 
altijd ververst voer ter beschikking hebben. 
Deze nieuwe technologie mengt het ruwvoer, 
terwijl het naar het voerhek geschoven wordt. 
Met de dubbele spiraalvijzel en de adaptive 
drive functie kunnen alle soorten voer, ook 
grote hoeveelheden, verplaatst worden. 
Gaten in het voorliggend voer worden weer 
aangevuld. Dit zorgt ervoor dat ook de minder 
dominante koeien en vaarzen altijd voldoende 

vers voer ter beschikking hebben en zo vermindert de stress aan het voerhek. 

DeLaval OptiDuo heeft een onderhoudsvriendelijk ontwerp. Het aantal slijtdelen is 
zeer beperkt en smeren is niet nodig. Ook voor OptiDuo is het DeLaval 
InService™ programma beschikbaar, waarbij onderhoud, verbruiksgoederen en 
advies zijn inbegrepen. 

DeLaval InService™ All-Inclusive 

Dit is de oplossing van DeLaval waarbij 
onderhoud, verbruiksartikelen en advies 
worden gebundeld tegen een vooraf 
afgesproken prijs. DeLaval InService biedt 
melkveehouders de tijd om zich te richten 
op essentiële zaken in hun bedrijfsvoering, 
terwijl het risico op storingen, foutieve 
tepelvoeringkeuze, verstopte spraynozzles, 
hoge kiemgetallen en mastitis wordt 
beperkt. DeLaval InService All-Inclusive 
biedt de melkveehouders gemoedsrust en 
draagt bij in het eenvoudig begroten van de 
kosten. 

DeLaval DelPro™ farm management applicatie Companion 

DelPro Companion is ontwikkeld samen met melkveehouders. 
Niet alleen dierinformatie wordt weergegeven, maar de 

veehouder wordt ook ondersteund in de dagelijkse werkroutines, 
door alle belangrijke gebeurtenissen die zich gedurende de dag 
voordoen meteen vast te leggen. 

DelPro Companion biedt directe toegang tot dierinformatie via 
een mobiel apparaat, waar de veehouder zich ook bevindt. 
DelPro Companion synchroniseert automatisch recente 
gebeurtenissen tussen het mobiele apparaat en de 



 

 

 

 

 

 

 

 

bedrijfsserver. Het resultaat is een responsive gebruikerservaring waarbij melken, 
voeren, bodyconditiescore, activiteit en alle vastgelegde gebeurtenissen zonder 
vertraging, in real-time opgeroepen kunnen worden. Waar de gebruiker ook is, hij 
heeft altijd alle informatie bij de hand die nodig is om de juiste beslissingen te 
nemen. 

DeLaval Evanza™ melkstel 

Het DeLaval Evanza melkstel, een nieuwe 
gemodulariseerde melkstelrange, heeft als eerste ter 
wereld een tepelvoering-cartridge met een Clover™ 
ontwerp, wat zorgt voor betere speenconditie en 
comfort. De levensduur van deze tepelvoeringen is 
verdubbeld ten opzichte van gewone tepelvoeringen. 
Bovendien gaat wisselen van tepelvoeringen gemiddeld 

drie keer sneller dan bij gewone tepelvoeringen, 
vanwege de gemakkelijke cartridgewisseling; 
vergrendelen en ontgrendelen met één draaiende 
beweging. Het DeLaval Evanza melkstel biedt 
verbeterde ergonomie evenals, zoals is geconstateerd 
op onze testbedrijven, een toename van de melkstroom 
tot 9%, een hogere melkgift tot 5% en een tot 7% 
kortere melktijd. 

Naast een langer vervangingsinterval zijn de nieuwe materialen die in de cartridge 
worden gebruikt ook 100% recyclebaar, wat beter is voor het milieu en de 
duurzaamheid ten goede komt.  

Het nieuwe DeLaval Evanza melkstel kan worden gebruikt in alle conventionele 
melkstalsystemen zoals parallel melkstallen, visgraat melkstallen, tandem 
melkstallen, bindstallen en draaimelkstallen. 

DeLaval Draaimelkstal E100 

DeLaval presenteert een nieuw 
draaimelkstalsysteem ontworpen voor 
groeiende bedrijven, waarbij vooral 
gefocust is op de behoeften van de 
melker en comfort voor de dieren. De 
nieuwe draaimelkstal E100 richt zich op 
belangrijke prestatiegebieden met de 
volgende innovatieve functies: 

• DeLaval FastLane™ is ontworpen om de doorstroming van koeien te verhogen 
bij het betreden en verlaten van de melkstal, waardoor de capaciteit toeneemt. 

• De DeLaval ComfortBail™ is een unieke, lage bovenbouw die zorgt voor een 
rustiger melkproces en een snellere doorstroming. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• De DeLaval Cockpit™ geeft de melker de controle over het hele melkproces en 
maakt melken door slechts één persoon mogelijk. 

DeLaval Melksysteem P500 

De nieuwste melkstalinnovatie van DeLaval zal 
begin 2019 op de markt worden gebracht. 
DeLaval stelt een nieuw type parallelstal voor 
met een nieuwe benadering om koeien rustig, 
snel en efficiënt door het melkproces te 
bewegen. De belangrijkste kenmerken van de 
nieuwe P500 melkstal zijn: 

 
• DeLaval SynchroArc™ ruimtebesparend fronthek. Het zorgt voor een vriendelijk 

melkproces van binnenkomst tot vertrek. Het verhoogt de melkroutine-efficiëntie 
met minder verticaal benodigde ruimte. 

• DeLaval SynchroSweep™ onafhankelijk bediende positioneringshekjes. Ze 
creëren een rustigere omgeving, wat de inloop voor de koeien, het comfort en de 
uitloop verbetert. 

• DeLaval SynchroControl™-systeem. Het maakt een veilige, comfortabele en 
efficiënte werking van de melkstal mogelijk, binnen handbereik van de 
melkveehouder. 

DeLaval sand stabilizer DSS11 

Klanten zijn zich bewust van het belang van een 
goede ligbox in stallen waarbij matten en matrassen 
gebruikt worden. Deze met zand gevulde 
honingraatmat biedt een natuurlijke en gezonde 
rustervaring voor koeien. Door de eenvoudige 
installatie, hoge duurzaamheid (hoge 
zuurbestendigheid), minimaal risico op letsel van 
koeien en weinig onderhoud, is dit een ideale 

oplossing voor ligboxenstallen. 

DeLaval cow cooling voor automatisch melken  

Het vermijden van hittestress in hete periodes zorgt 
ervoor dat melkveebedrijven hetzelfde 

melkproductieniveau als in de winter kunnen 
behouden en het voorkomt een negatieve invloed op 
de voeropname, de vruchtbaarheid en de algemene 
gezondheid. Dit systeem is ontworpen voor 
automatische melksystemen en bestaat uit 

sprinklers en ventilatoren, gecombineerd met sensoren en een slimme 
besturingseenheid, om koeien te koelen d.m.v. verdamping van water op de huid 
van de koeien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij het systeem van zelfactivering (patent aangevraagd) leren de koeien snel 
waar ze kunnen afkoelen en dat is precies daar waar de veehouder ze wil hebben. 
Als de koe het warm heeft gaat ze naar het voerhek, waar ze wordt beloond met 
afkoeling en waar haar eetlust wordt gestimuleerd. Zolang de voeropname 
doorgaat, blijft ook de aandrang om gemolken te worden. Wanneer de koeien 
vervolgens naar het automatische melksysteem gaan, worden ze weer met koeling 
beloond, waardoor dit positieve gedrag gestimuleerd wordt en koeien gemotiveerd 
blijven om te vreten, te rusten en te melken. 

DeLaval rubbermat op rol CR20 

De nieuwe ligboxmat op rol CR20 is 
ontworpen voor ligboxenstallen, speciaal voor 
stallen met vrijhangende afscheidingen. Deze 
ligboxbedekking is speciaal bedoeld voor 

jongvee en vaarzen, is antislip, gemakkelijk 
schoon te maken en eenvoudig te 
onderhouden. 

 

DeLaval Clover™ tepelvoering 

Sinds zijn introductie heeft de DeLaval Clover 
tepelvoering bewezen betere melktechnische 
prestaties te leveren en een algeheel beter 
alternatief te zijn in vergelijking met 
traditionele tepelvoeringen. De Clover 
tepelvoering is ontworpen voor alle 
melksystemen, of het nu gaat om een 
melkstal, draaistal of een automatisch 
melksysteem.  

Het vernieuwde, nieuw geformuleerde 
ontwerp van de Clover tepelvoering levert 
nog betere melktechnische prestaties dan 

voorheen. Net als de vorige generatie biedt het sneller melken, een hogere 
melkgift en verbeterde uiergezondheid, waardoor melkveehouders worden 
ondersteund in hun dagelijkse uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn, 
werkefficiëntie, voedselveiligheid en winstgevendheid. 

 

Op EuroTier 2018 bevindt de stand van DeLaval zich in hal 13, nummer 13D25, en 
het zal de grootste stand in deze hal zijn. De hele week worden er 
podiumpresentaties georganiseerd in het Duits en Engels. Melkveehouders en 
DeLaval-experts kunnen hier van gedachten wisselen over hoe onze nieuwste 
innovaties hen kunnen ondersteunen bij uitdagingen op het gebied van 
dierenwelzijn, werkefficiëntie, voedselveiligheid en winstgevendheid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

info.nl@delaval.com 

 
Over DeLaval 
DeLaval is wereld marktleider 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 in Zweden 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, naast Tetra Pak en Sidel, is onderdeel van de Tetra Laval Group. Zie 
voor meer informatie: www.delavalcorporate.com.  
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