ig

ht

Fullwood-Packo brengt zijn nieuwe melkrobot Merlin Pro en melkkoeltanksturing
iControl op de markt. De Merlin Pro is standaard voorzien van nieuwe sensoren die
de veehouder toelaten zijn veestapel in detail op te volgen. – Luc Van Dijck
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Melkrobot Merlin Pro
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De nieuwe melkrobot Merlin Pro is de
vierde generatie melkrobot bij Fullwood. Hij
is perfect compatibel met de vorige
Merlinmodellen. De melkrobot is uitgerust
met een vernieuwde arm die nog beter zijn
werk doet door een vernieuwde constructie.
De arm is lichter en heeft nieuwe armsen
soren, hierdoor is hij energiezuiniger. Ook
heeft deze arm een verhoogd uierbereik en
een hogere aansluitsnelheid. Het nieuwe
design verhoogt het comfort voor de dieren
en is makkelijker in onderhoud. Onder de
kap van de Merlin Pro zit de nieuwste
generatie frequentiegestuurde vacuüm
pompen. Deze pompen werken met zuinige
en stille motoren.
Om melkveehouders meer controle te
geven op hun veestapel worden de
nieuwste sensoren Crysta Act+ en Crysta
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Lab standaard voorzien. De stappenteller
Crysta Act+ meet niet enkel de activiteit,
maar registreert ook de ligtijd en het aantal
ligmomenten. Dit toestel geeft informatie
over het gedrag van de koeien en eventuele

Het nieuwe design verhoogt
het comfort voor de dieren en
is makkelijker in onderhoud.

ziektes en kreupelheid. Samen met de
informatie vanuit de melkrobot (of melk
stand) krijgt de melkveehouder een
overzicht in het Crystalmanagementpro
gramma. Op basis daarvan kan hij korter op

de bal spelen in de detectie van tochtigheid,
maar ook van kreupelheid, stress, comfort
van de ligbox, afkalftijdstip, … Het Crysta
Lab is een soort minilaboratorium dat de
melkcomponenten continu meet, zoals
vet- en eiwitgehaltes, lactose en bloedspo
ren. Voor de melkveehouders brengen die
sensoren dus veel voordelen: minder
tijdverlies, een betere melkkwaliteit en
meer opbrengst.

Packo Inox met nieuwe iControl
iControl is de nieuwe melkkoeltanksturing
van Packo Inox, het centrale brein van de
melkkoeltank. De standaardfuncties koelen,
reinigen en roeren kunnen uitgebreid
worden met extra’s, zoals melkwacht,
volumemeting, speciale opties voor
robotmelken en pc-communicatie.
iControl staat voor registratie van informa

Boerenbond • Management&Techniek 1 • 13 januari 2012

© fullwood - packo

nd
bo
en
er

Bo

Meer goed gekoelde melk
met minder werk
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iControl, de nieuwe melkkoeltanksturing van Packo Inox.

2 fasen op de markt gebracht worden: in
juni en in 2013. n

Info www.fullwood-packo.be,
www.merlinpro.be
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ontvangen om zo de koeling en de
reiniging van de melkkoeltank op te
volgen. Het is ook mogelijk de informatie
te checken op de computer en om vanop
afstand de gebruikersparameters te
wijzigen. Toch is het nog even wachten op
de iControl. Al deze innovaties zullen in

Bo

tie, intelligente software en een duidelijke
en eenvoudige interactie tussen de
gebruiker, de melkkoeltank en het melk
systeem. Elke melkkoeltank krijgt een
eigen ID, geïnstalleerd op een SD-kaart,
waardoor een snelle en gemakkelijke
uitwisseling van data mogelijk is. De
bescherming van de melkkwaliteit is de
hoofdzaak. Naast de traditionele functies
zijn een aantal extra back-upfuncties
ingebouwd aangaande de koeling en
reiniging, bijvoorbeeld een tweede melk
temperatuurvoeler, slimme ijsopbouw
volgens behoefte bij ijsbanktanks, individu
ele bepaling van het watervolume per
reinigingsstap, automatische aanpassing
van de reinigingstijden in functie van het
type en volume van de tank en de gekozen
hoeveelheid reinigingswater.
De iControl kan zelf een diagnose stellen
en bij problemen zal het systeem zelf een
oplossing voorstellen en dit melden aan de
dealer en de melkveehouder. De tweerich
tingscommunicatie tussen de iControl, het
melksysteem en de pc maakt het raad
plegen van de informatie gemakkelijk. Alle
gebruikers- en onderhoudshandleidingen
zijn onmiddellijk beschikbaar. Het is
mogelijk om via gsm tekstberichten te
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Resultaat, kwaliteit, rendement!
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Vleesveemix voor de
afmest van stieren

Turbo Finish - Nr.125
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• hoge opname
• pensbeschermend
• echte ‘Finisher’ door extra bestendig zetmeel
• optimale vleeskwaliteit door extra hoog gehalte
aan vitamine E

Wilt u meer info?
Bel 0800/13556 voor de commercieel verantwoordelijke rundvee van AVEVE in uw buurt of loop even langs
bij de plaatselijke AVEVE zaakvoerder.
www.aveve.veevoeding.be - veevoeding@aveve.be
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