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• DeLaval voeraanschuifrobot OptiDuoTM

• DeLaval VMSTM V300 serie
• DeLaval mestrobotserie

teamleden Ontmoet uw nieuwe

Zet deze drie aan het werk in uw stal en het schuiven 

en verversen van ruwvoer, het melken van koeien en 

het scheppen en schrapen van mest zal automatisch 

worden uitgevoerd. Zo kunt u zich bezighouden met 

andere, belangrijke zaken.

DeLaval 
Stalautomatisering

www.delaval.com

Met het grootste dealer- en servicepartnernetwerk én de mogelijkheid om iedere DeLaval oplossing en service in uw 

bedrijf te integreren, kunt u erop vertrouwen dat uw bedrijfsuitdagingen ondersteund en waargemaakt worden door het 

beste team.

DeLaval Advisory™

Stalautomatisering is voor veel melkveehouders de 

oplossing voor een hogere kwaliteit melk, meer efficiëntie, 

meer veiligheid en meer duurzaamheid. En dat op een 

manier die ook voldoet aan de huidige uitdagingen rondom 

het consumentenvertrouwen. 

Onze plannings- en adviesteams zijn beschikbaar om 

mogelijkheden voor stalautomatisering in uw bedrijf te 

onderzoeken, voor het juiste eindresultaat.

DeLaval InService™

DeLaval InServiceTM biedt preventief onderhoud en een 

storingsdienst die dag en nacht bereikbaar is.

Het InService All-Inclusive Plus contract voor VMS biedt 

u, met een vooraf besproken prijs, de zekerheid dat 

alles rondom uw systeem, van preventief tot correctief 

onderhoud, van schoonmaakmiddelen tot tepelvoeringen, 

van de juiste vacuüminstellingen tot olie, filters, advies en 

alles eromheen, vloeiend samenwerkt en u helpt om meer 

melk van een betere kwaliteit te produceren.

Samen met u

Nederland:
DeLaval BV
Oostermeentherand 4, 8332 JZ Steenwijk
Tel.:  +31 (0)521 537 500
e-mail:  info.nl@delaval.com

België:
DeLaval NV
Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent
Tel.:  +32 (0)9 280 91 00
e-mail:  delaval.belgium@delaval.com
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*DeLaval beweert niet dat de hierin weergegeven resultaten typerend zijn en deze informatie vormt geen garantie of waarborg voor service of prestaties. 
De feitelijke prestaties en verbeteringen zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder melkmethoden, het type koeien en de wijze waarop het bedrijf 
en de veestapel worden onderhouden.
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KlauwgezondheidMelken

OptiDuo™ 
Aanschuiven en verversen

VMS™ V300 serie 
Een systeemaanpak

Mestrobotserie 
Voor gezonde klauwen

DeLaval OptiDuoTM combineert twee acties om de 

productiviteit te verhogen. Voer wordt gemengd om het  

smakelijker te maken voor uw dieren, terwijl het 

tegelijkertijd wordt teruggeschoven. OptiDuoTM biedt 

aanzienlijke voordelen ten opzichte van de eerste generatie 

voeraanschuivers.

Minder voerresten 

Eerder geweigerd voer wordt niet alleen teruggeschoven 

naar een andere koe, maar opnieuw gemengd en 

ververst, waardoor er minder voerresten op de voergang 

achterblijven.

Tijdbesparing 

U hoeft niet telkens weer opnieuw naar de stal om voer 

aan te schuiven. Eindelijk kunt u uw tijd gebruiken voor 

zaken die écht verschil maken.

Flexibiliteit 

OptiDuoTM kan niet alleen grote hoeveelheden voer aan, 

maar ook verschillende voersoorten. Dit geeft u flexibiliteit 

in uw voerstrategie.

Betrouwbaar 

Het slimme navigatiesysteem maakt het mogelijk dat 

OptiDuoTM steeds is waar hij hoort te zijn. Altijd gereed om 

het voer naar uw koeien te brengen.

Minder competitie 

Minder competitie aan het voerhek en vaker komen eten 

doet de voeropname stijgen, met meer melk als resultaat.

De DeLaval VMS™ is zo veel meer dan alleen een 

melkrobot. Hij staat centraal in een geheel nieuwe manier 

van melkveehouderij die, mits goed geïmplementeerd, 

zorgt voor optimale resultaten bij elke stap. 

Overstappen op een automatisch melksysteem is voor veel 

veehouders een uitstekende manier om efficiënter, veiliger 

en duurzamer meer melk te produceren. En op een manier 

die ook nog eens voldoet aan de eisen van de consument, 

bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn.

Maar het gaat niet alleen om de melkrobot, het gaat om 

de interactie tussen mensen, koeien en melkrobot. Met 

de twee modellen in de VMS™ V300 serie kunnen we elk 

bedrijf, elke boer, elke koe en zelfs elke speen individueel 

behandelen en een betere plek creëren voor werknemers, 

koeien, u en uw gezin.

DeLaval VMS™ V310 met RePro™ vruchtbaarheids-

module 

DeLaval VMSTM V310 met DeLaval ReProTM is een 

managementtool voor optimaal melken met optimaal 

dierenwelzijn.

DeLaval ReProTM geeft u een compleet zicht over de 

reproductiestatus van iedere koe, gebruikmakend van 

DelProTM biomodellen en de progesteronspiegels van de 

door VMSTM V310 automatisch genomen melkmonsters. 

Dit met als resultaat: gezondere koeien, lagere 

dierenartskosten, verbeterde inseminatieresultaten en, 

tenslotte, meer productieve lactaties, die uiteraard meer 

rendement opbrengen voor uw bedrijf. 

DeLaval mestrobots zijn ontworpen om ieder looppad 

in uw stal schoon te houden, inclusief de hoeken en 

dwarsloopgangen. Door de stille motor en aangepaste 

snelheid zijn de robots een koevriendelijke, automatische 

oplossing voor schone vloeren en gezonde dieren.

Gezonde klauwen 

Een schone omgeving draagt bij aan gezonde, schone 

klauwen en koeien die gemakkelijk naar de melkrobot 

gaan.

Meer melk van hogere kwaliteit 

Tot 40% schonere ligboxen en uiers zijn niet alleen beter 

voor het dierenwelzijn, maar maken ook een snellere 

speenvoorbereiding mogelijk in de VMSTM, wat bijdraagt 

aan een hogere kwaliteit melk.

Bespaar werk 

Minder schrapen en scheppen. Verminder de werklast 

in de stal zodat u zich kunt concentreren op andere 

belangrijke taken.

Flexibele oplossing 

Schoonmaken waar andere systemen niet kunnen komen, 

zoals lastige hoeken en gangen. Verwijdert mest en 

ligboxstrooisels in veel stalindelingen.

Betrouwbare navigatie 

Met verzamelde informatie van verschillende bronnen kent 

de mestrobot zijn locatie, wat een bijdrage levert aan een 

probleemloze routing door de stal. 

Voeren

DeLaval 
VMSTM V300

DeLaval 
VMSTM V310

Automatisch 
melksysteem

Automatisch 
melksysteem

ReProTM vruchtbaarheids- 
module

Met de OptiDuoTM hebben de 
koeien nog meer de neiging 
om te vreten

Johan Renders

De ReProTM mist bij ons gewoon 
nooit. Alle stille tochten 
worden op mijn bedrijf gewoon 
opgespoord.

Jan van Ruiswijk

Ik draai al 12 jaar lang naar volle 
tevredenheid met de mestrobots 
van DeLaval. Zij reinigen tussen 
de gangen en de plekken waar ik 
normaal niet vaak kom.

Maarten Burgmans


