
 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

DeLaval introduceert nieuwe voeraanschuifrobot, 
de DeLaval OptiDuo™ 

Steenwijk, Nederland, 26 juni 2018 – DeLaval lanceert de OptiDuo™, een nieuwe 
voeraanschuifrobot. DeLaval OptiDuo ververst en mengt het voer terwijl hij het 
dichter naar het voerhek brengt. Deze nieuwe technologie verhoogt de 
voeropname, vermindert de voerresten en helpt de veehouder zijn uitgespaarde 
tijd flexibeler te besteden.  

 

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. 

"Deze nieuwe technologie heeft de potentie om ervoor te zorgen dat koeien 
continu goed gemengd voer krijgen. Dit helpt niet alleen om een maximale 
drogestofopname te garanderen, maar ook om het uitsorteren van het voer te 
minimaliseren. De DeLaval Optiduo stelt koeien in staat hun tijd efficiënter in te 



 

 

 

 

 

 

 

 

zetten, zodat er meer tijd overblijft om te liggen en te herkauwen", bevestigt Dr. 
Trevor DeVries, Professor en Hoofd Onderzoek in Gedrag en Welzijn van 
melkvee, University of Guelph, Canada. 

DeLaval OptiDuo heeft een krachtvoerlokker als optie, die tijdens de laatste rondes 
de voeropname verder kan verhogen. De DeLaval OptiDuo kan gebruikt worden in 
verschillende omstandigheden, ook op bedrijven met hellingen tot 5%, bedrijven 
met meerdere stallen en voergangen. 

DeLaval OptiDuo heeft een onderhoudsvriendelijk ontwerp. Het aantal slijtdelen is 
zeer beperkt en smeren is niet nodig. Er is een eenvoudig DeLaval InService™ 
programma ter beschikking om OptiDuo altijd op zijn best te laten presteren. 

"Dierenwelzijn, winstgevendheid, arbeidsefficiëntie en voedselveiligheid zijn 
uitdagingen die melkveehouders over de hele wereld steeds nadrukkelijker 

nastreven. Met DeLaval OptiDuo helpen we de veehouder in al die aspecten met 
een vernieuwde manier van voeren, waarbij de veehouder zijn tijd nog flexibeler 
kan besteden”, zegt Paul Löfgren, EVP Cluster Europe, Middle East and Africa. 

DeLaval OptiDuo™ is nu beschikbaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
Amerika, Azië en Oceanië volgen binnenkort.  

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 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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