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Anders koeien kijken

Apps en slimme bril op Eurotier
Werelds grootste vakbeurs voor de professionele veehouderij

Google Glass doet zijn intrede in de melkveehouderij. Tijdens Eurotier
tonen zowel Lely als SAC een toepassing op de slimme bril.
Tekst en foto’s: Wilbert Beerling en Gertjan Zevenbergen

M

elkmachinefabrikant SAC laat
tijdensEurotier 2014 de meest
opmerkelijke noviteit zien. De
Parlour App. Een programma dat op Google
Glass draait en met het melkstalmanagement
programma praat. SAC toonde de mogelijk
heden van de bril aan de hand van op een
melkstand geplakte QR-codes. De codes
geven het nummer van de melkstand aan.
Doordat het managementprogramma de
stand koppelt aan de koe die op die plaats
gemolken wordt, weet de bril welke koe op
die stand staat. Zodra je met de ingebouwde
camera de code scant, haalt de bril draad
loos de koe-informatie uit het management
programma. SAC toont in de rechterboven
hoek van de bril op een minischerm negen
kenmerken waaronder melkgift, verwachte
melkgift, lactatienummer en vruchtbaar
heidsstatus, maar ook de geleidbaarheid
van de melk. Is een van die kenmerken
rood, dan is dat een attentie. Voordeel van
al die informatie in de bril is dat het moge
lijk wordt om de schermen aan de rand van
de melkput achterwege te laten. Dat scheelt
al snel 1.000 euro per melkstand. Nadeel is
wel dat de melker een overvloed aan infor
matie krijgt. “We zouden ook alleen atten
ties kunnen weergeven. Dat maakt het voor
de melker een stuk rustiger”, zegt R&Dmanager Ard van Straten.
SAC verwacht dat het gebruik van Google
Glass en de Parlour App vooral interessant
is voor grote bedrijven, waar ingehuurde
melkershet werk doen. Maar ook kleinere
bedrijven zouden baat kunnen hebben bij
de snelle informatie. Als melkers tenminste
de tijd willen nemen om te wennen aan
het vreemde schermpje in de rechterboven
hoek.

Koeien opsporen
De volgende stap heeft SAC ook al in
gedachten. Het wil met de bril koeien in
de stal kunnen opsporen. Door de plaats
bepaling die het Nederlandse Nedap tijdens
Eurotier introduceert te combineren met
de bril, zou je in de rechterooghoek bij
iedere koe in de stal een nummer of
opmerking kunnen krijgen. Zoeken
zou daarmee zo goed als voorbij zijn.
“We hebbengedacht aan koeherkenning
aan de hand van de vlekken van het dier,
maar dat is technisch erg lastig.”
Lely weet dat ook. Helmert Werkman,
productmanager managementsystemen:
“Een dergelijke vorm van koeherkenning
lijkt leuk, maar is met eenkleurige koeien
zoals Jerseys niet te gebruiken.” Voorlopig
legt Lely de nadruk op het uitvoeren van
gesproken opdrachten via Google Glass.
Door tegen de bril te roepen dat je de gege
vens van een bepaalde koe of de kudde uit

het InHerd-managementsysteem wilt zien,
verschijnen die in het schermpje van de bril.
Je kunt ook gegevens van de melkrobots
bekijken. En het is mogelijk om dieren te
selecteren die meteen gemolken moeten
worden. Je geeft via de bril dus opdracht
om de minimale melkinterval te negeren.
Verder is het mogelijk om de selectiepoort
aan te sturen en uiergezondheidsattenties
te bekijken. En dat allemaal terwijl je je
handenvrij hebt om ander werk te doen.
“Je hebt de informatie op het moment dat
jij dat wilt.” Dat kan ook op een andere
manier. Via een smartwatch. Lely liet er
tijdensEurotier ook een zien. Volgens
Werkman zal de veehouder eerder dat
slimmehorloge gebruiken dan de bril. Niet
in laatste plaats omdat de bril nog te fragiel
is. Hij kan niet tegen water en de batterij
gaat slechts een halfuur mee. SAC oriën
teert zich dan ook op degelijkere brillen
met het Android-besturingssysteem.

Lely test Smartwatch
Naast de Google Glass test Lely ook het gebruik van een slim horloge. Op het scherm is de
informatie uit het managementsysteem te zien.
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SAC toont Google Glass voor gebruik in de melkstal
Melkmachinefabrikant SAC toont de elektronische bril van internetgigant Google. Het maakte er een melkstalprogramma voor waarmee je gegevens
van de koeien in de melkstal opvraagt en bekijkt.

Smaxtec meet temperatuur

Alle data in Dairynet

Nedap Koe Positiebepaling

De temperatuur van een koe verraadt tocht,
maar kan ook een indicatie zijn dat het kalf
onderweg is. Verder is het een indicatie voor
hittestress en zakt de temperatuur als het dier
gedronken heeft. Smaxtec heeft nu een bolus
die vier jaar lang de temperatuur meet. De
bolus communiceert de data via versterkers en
een basisstation in de stal, die weer ‘praat’ met
software ‘in the cloud’. Via de software, ook te
raadplegen via smartphone of tablet, krijgt de
veehouder een attentie bij afwijkingen.

Een gebruikersnaam links en een wachtwoord
rechts. En nog erger: gegevens overtypen of
meerdere malen invoeren. Dairynet is een pro
duct van 365Farmnet, het alles overkoepelende
online administratiesysteem voor landbouw
bedrijven. Eén van de partners is GEA die
ervoor kiest zijn datastroom volledig te laten
verlopen via Dairynet. Via hetzelfde software
pakket beheer je ook dat van de zonnecollectoren
en machinevloot, om maar wat voorbeelden te
noemen. 365Farmnet is opgezet door Claas.

Nedap toont Koe Positiebepaling voor Smarttag
Hals met vreetmonitoring en tochtdetectie en
desgewenst koeherkenning. Op een stalplatte
grond op pc, tablet of smartphone, is te zien
waar in de stal een koe is. Bij een attentie is
dus direct na te vragen waar de koe is. Handig
voor de veehouder, dierenarts en inseminator.
In de stal hangen bakens op 15 tot 20 meter
van elkaar waardoor de positie van een koe
bepaald kan worden. Een bedrijf met 100
melkkoeien moet zo’n 25.000 euro investeren.
Veehouderij Techniek l november 2014
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Melken moet vriendelijker
Nieuwe pulsator wint gouden noviteiten-medaille
Tijdens Eurotier ontving de Zwitser

Sinds 2006 werkt Zwitser Erwin Bilgery aan
zijn vinding: de Rotopuls, een nieuw soort
pulsator. Een pulsator die door de beursor
ganisatie werd uitgeroepen tot een van de
meest interessante noviteiten. En dat maakt
Bilgery trots. “Het is de kans om de pulsator
in serie te produceren. Misschien wel mijn
laatste kans.” De melkwinningsadviseur, die
ook Westfalia’s Metatron melkmeter heeft
bedacht, probeert al jaren om geluid en tril
lingen uit het melksysteem te weren. Met
name elektrische pulsators zorgen voor een
knal, onder de speen. Een knal die je ook
kunt horen als je de tepelbeker tegen je oor
houdt. Die knal beïnvloedt de melkgift van
de koe, meent de uitvinder.
Daarom bedacht hij Rotopuls. Een elektro
nisch aan te sturen pulsator die grote
vacuümwisselingen in de leidingen moet
voorkomen. Hij maakte daarvoor een
ventielblok dat in een grote buffertank
wordt opgehangen. Twee elektromotoren
zorgen ervoor dat het vacuüm wordt opge

bouwd. De motoren werken onafhankelijk
van elkaar en regelen de snelheid van een
draaischijf in het ventielblok. De schijf
zorgt voor gecontroleerde luchtbewegingen
waardoor de spenen aan het begin van de
A- en C-fase minder zwaar belast worden.
Door de lengte van de draaischijf te pro
grammeren, isde lengte van elke fase in te
stellen. Zelfs per dier. Bilgery: “Dat maakt
dus dierspecifiek melken mogelijk.” Door
de buffertank tussen het ventielblok en de
vacuümleiding te plaatsen wordt een daling
van het vacuüm in de leidingen
voorkomen.
Tegelijkertijd neemt het geluidsniveau in
de stal af. Hoewel de pulsator ervoor moet
zorgen dat het celgetal afneemt en ook de
melkgift stijgt, ziet een van de eerste
gebruikers, die ook tijdens Eurotier een
kijkje komt nemen, dat niet. Toch blijven
de pulsators in zijn stal gemonteerd. “Het is
nu tenminste stil tijdens het melken”, zegt
hij.

Mooie minimelker

AktivPuls

Filter voor erg vieze melk

Fink Tec Oxi-Mixer

Boumatic’s nieuwe afname

Ambic sprayt met twee middelen

Het Italiaanse Interpuls heeft een nieuwe elek
trische minimelker ontworpen. De Italia gebruikt
het kunststofframe als buffertank. Was er voor
heen een vacuümbuffertank van 8 liter beschik
baar nu is in het frame 20 liter voor handen.
Dat moet het vacuüm een stuk stabieler maken.
Het zwaartepunt ligt, door de laaggeplaatste
melkemmer, laag. En dat maakt het transport
van de machine licht en gemakkelijk. Er zijn
twee versies. Een voor het melken van een koe
en een voor geiten of schapen.

Happel, een leverancier van melkmachines
werkt al langer met het zogenoemde AktivPuls.
Het bedrijf heeft de tepelvoeringen die bij dat
systeem horen verbeterd en verkoopt ze,
samen met een nieuw bedrijf, nu ook voor melk
systemen van andere merken. Aan de binnen
kant van de Silicon-Pro-tepelvoering zijn dwars
geplaatste verdikte lijnen aangebracht. Die
moeten de speen masseren. Zelfs bij verschil
lende speengroottes. Een tepelvoering kost
18 euro en gaat 8.000 melkingen lang mee.

Vuile melk? Dat wil niemand. Maar zo vuil laten
worden dat je het filter van het Russische
UVMilk nodig hebt, is niet verstandig. Het
kunststof melkfilter zou vanwege de dikte en
structuur van de filters meer vuil uit de melk
halen dan standaard filters. En ja, zo belooft de
fabrikant, zelfs het celgetal neemt af. Het filter
haalt het grootste deel van vlokken uit de melk.
Het filter gaat twee melkmalen mee als je het
tussendoor in zout water legt. Een filter voor
een gift van 7.000 liter kost 2 euro per stuk.

De Fink Tec Oxi-Mixer mengt automatisch twee
componenten-speendipmiddelen. Zo kunnen
de middelen gebruikt worden in sprayrobots en
spraysystemen in melkcarrousels of terugloop
gangen. De Oxi-Mixer zuigt dipmiddel aan via
twee ventielen, mengt dat en geeft het via één
ventiel af. Eenmaal aangemaakt zijn twee
componenten-speendipmiddelen vaak slechts
enkele uren houdbaar. De Oxi-Mixer maakt
slechts een kleine hoeveelheid dipmiddel aan.
De Oxi-Mixer kost circa 4.000 euro.

Melkmachinefabrikant Boumatic toont de
nieuweafnameapparatuur. Smartlite moet het
zonder de registratie van de melkgift stellen. Op
de melkstand zijn alleen bedieningsknoppen
geplaatst. Een lamp per stand kan verschillende
kleuren weergeven. Zo is het mogelijk onder
scheid te maken tussen melken, handbediening
en aftrappen of voortijdig afnemen. Het apparaat
bepaalt het moment van afname aan de hand
van de elektrische geleidbaarheid van de
melkstroom.

Bij het sprayen worden de spenen vaak niet
goed bedekt met dipmiddel. Het Engelse Ambic
zegt dat het nu een systeem heeft ontworpen,
Locate ’n ’Spray, dat de spenen voor 98 procent
bedekt. Het bedrijf monteert een kunststofplaat
op iedere melkstand, die is voorzien van vier
spuitdoppen, die het mogelijk maken om met
twee verschillende middelen te werken. Zo kun
je voor het melken een predip gebruiken en na
het melken een ander dipmiddel. Gemiddeld is
40 ml middel per behandeling nodig.

Erwin Bilgery een gouden medaille
voor een van de meest innoverende
nieuwigheden, zo meende de jury.
Zijn Rotopuls moet het melken nog
koevriendelijker maken.
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Zwitser bedenkt nieuwe pulsator
Erwin Bilgery bedacht de Rotopuls pulsator. Hij liet een prototype tijdens Eurotier zien en monteerde er verschillende in onderzoeksstallen en op
praktijkbedrijven. Hij hoopt dat nu ook grote melkmachinefabrikanten brood zien in zijn vinding.
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Van silo tot koe
Robots halen voer uit de sleufsilo
De herintroductie van de Schuite

Werelds grootste vakbeurs voor de professionele veehouderij

Op Eurotier werden automatische voersystemen gedemonstreerd, daaronder de
Hirl SF 1300 H XL, een zelfrijdende voer
mengwagen die zijn werk doet zonder
chauffeur. Dankzij lasertechniek kan de
Hirl, na inleren, zelf zijn weg over het erf
en in de stallen vinden. Voer laden gebeurt
met chauffeur, het lossen zonder. Schuite
maker gaat een stap verder met de Innovado.
In 2008 presenteerde Schuitemaker deze
machine die volledig autonoom zou moeten
gaan voeren. Nu, zes jaar later is Schuite
maker zover dat het een nulserie gaat
bouwen. De Innovado die Schuitemaker
nu presenteerde, lijkt in niets meer op de
machine uit 2008. Om te laden kiest
Schuitemaker voor een mesloze laadfrees.
Tijdens uitdoseren ligt de frees met elevator
op de Innovado, om te laden brengen twee
cilinders de frees en elevator naar voren.
De Innovado vindt zijn weg over het erf via
rtk-gps, in de stalvloer worden sensoren
gemonteerd. Vier lasers scannen de omge

ving: mensen en dieren die in de weg lopen
of voorwerpen. Eén van de aspecten die de
doorontwikkeling van de Innovado heeft
bemoeilijkt, is de kwestie veiligheid.
Software ontwikkelen die begrijpt welke
actie ondernomen moet worden als iets dat
in de weg stond weer van de radar is, is één
van de voorbeelden. Op bedrijven die met
de Innovado voeren, zullen de kuilen worden
afgezet met hekken die de Innovado sluit
tijdenshet uithalen van voer. Hirl pretendeert
met de autonoom rijdende zelfrijder binnen
enkele jaren ook autonoom te kunnen frezen.
Waarom heeft Hirl zoveel tijd nodig? Voordat
machines de Duitse markt op mogen, moet
de TÜV de machine certificeren. Een certificaat
voor een proces als autonoom frezen, heeft
de TÜV nog niet. Hirl weet dus niet aan
welke specificaties een autonoom ladende
voermengwagen moet voldoen. De ontwik
keling van zo’n certificaat is een proces van
jaren.

Hirl-zelfrijdende voermengwagen

Schommelende GEA

Trioliet Triomatic T15 met wielen

Hanskamp Agrotech Walktrough

Hetwin pakt voerrobot aan

Peecons Pacman-voerheftruck

Met de autonoom mengende en lossende Hirlzelfrijdende voermengwagen kan de chauffeur
na het laden uitstappen. Vervolgens gaat de
machine zelf mengen en lossen. Lasers scannen
de omgeving, van de scans wordt een 2D-kaart
gemaakt die wordt vergeleken met de de
2D-kaart die gemaakt werd tijdens het inleren.
Als de kaarten gelijk zijn, gaat de machine rijden.
Er is een tweede laser die in de weg lopende
mensen of dieren detecteert en de Hirl is voor
zien van dodemansknoppen.

Gea komt met een voerrobot met een ronde
mengkuip met een inhoud van drie kuub, verti
cale vijzel en een accupakket. Deze Gea-robot
is niet afhankelijk van een mixpunt, maar mixt
onderweg. Bijzonder is de wijze waarop de
robot lost. Dat gaat niet via een deur in de kuip,
maar met een elevator die het voer omhoog
brengt en lost via een soort glijbaan. De glijbaan
kan links en rechts lossen. Om het voer in de
dode hoeken mee te mengen, schommelt de
robot tijdens het mixen.

De Triomatic T15 voerrobot hangt niet in een
rail, maar staat op wielen. Enkel voor de stroom
is er nog een rail. Er hoeft niet langer een zware
H-balk in de stal te worden gemonteerd. De T15
heeft twee elektromotoren die allebei een wiel
aandrijven. Een PLC stuurt de elektromotoren
naarmate een sensor die bochten in de rail
waarneemt. Om te sturen vertraagt één van
beide wielen. De nieuwe Triomatic is niet goed
koper, maar door het weglaten van de H-balken
kan wel een besparing gerealiseerd worden.

Met de Walktrough van Hanskamp Agrotech,
hoeft een koe niet langer achterwaarts de
krachtvoerbox uit. De Walkthrough heeft name
lijk twee sluithekken die pneumatisch openen
en sluiten. De voerbak met Pipefeeder hangt
aan de rechterkant, zodat de koe door de box
kan. De bak is klein, maar de Pipefeeder
doseert ook telkens een beperkte hoeveelheid
krachtvoer. Na vreten opent het sluithek achter
langzamer dan het sluithek voor. Daardoor krijgt
de koe de tijd om de box te verlaten.

De Hetwin Aramis II-voerrobot is de verbeterde
versie van zijn voorganger, de Aramis I. Bij de
nieuwe versie zijn alle elektromotoren wegge
werkt achter plaatwerk, maar ook het plaatwerk
en de vijzels zijn nu zwaarder uitgevoerd. Op
bedrijven waar de robot intensief werd gebruikt,
was de mate van slijtage namelijk hoog. De
Aramis heeft nu een gebruiksvriendelijk touchscreen met moderne interface. Binnen enkele
maanden denkt Hetwin ook een app voor
bediening via tablet en smartphone te lanceren.

Peecon verlengt een Linde 396-heftruck om
er een voermengkuip van 12 kuub op te
plaatsen. Dat resulteert in een zelfladende
en zelfrijdenden voermengwagen. Voorop
heeft de heftruck een kuilhapper die via de
aangepaste mast over de cabine gaat, daar
iets achterover wordt bewogen door twee
cilinders en zo lost in de kuip. Met een
nieuwe heftruck kost de combinatie circa
99.000 euro, kies je voor een ‘refurbished’
heftruck, dan betaal je 69.000 euro.

maker Innovado-voerrobot, die het
voer zelf laadt, mengt en doseert, is
één van de belangrijkste beurs
noviteiten. Het is een lange weg
geweest, maar Schuitemaker gaat
de nulserie bouwen.
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Om te laden brengen twee cilinders het frame met frees en elevator naar voren. De uitkuilhoogte is maximaal 4,5 meter, de capaciteit 900 koeien.
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Koevriendelijke stalinrichting
Van kabelvoerhek tot stimulerend koematras
Je moet het de koe zo prettig en

Werelds grootste vakbeurs voor de professionele veehouderij

Een koe moet zo’n driehonderd liter bloed
verpompen om een liter melk te produceren.
Tenminste, dat zegt een van de medewerkers
van het Franse Bioret Agri. De fabrikant van
ligmatrassen en andere stalinrichting, toont
tijdens Eurotier een koematras. Een water
bed om precies te zijn. Een waterbed dat de
koe kan masseren. Het zou de bloedsomloop
van het dier verbeteren. Als het matras ten
minste in de stand ‘vriendelijk’ staat, want
als de melkveehouder de mat in stand ‘hef
tig’ zet dan moet dat er vooral voor zorgen
dat het dier opstaat en naar de melkput
gaat om gemolken te worden. Hoe de koe
moet weten dat ze naar de melkstal of het
voerhek moet lopen? “Dat kun je haar wel
aanleren. Ze is slim genoeg”, is het ant
woord van de verkoopster. “Je zou de koe
kunnen aanleren dat ze met een keer tril
len naar de melkstal moet lopen en met
twee keer naar het voerhek.”
Naast een platte vibrator die verschillende
pulsen kan genereren, is in de mat ook een

rvs-weegsensor gemonteerd. Die meet de
druk op de mat.

GEA FRone

DeLaval BCS meet conditiescore

Deltex Dairy

Eco+vloer met meer mestdoorlaat

De Welnessboom

Schauer-Mars

Het Duitse GEA had nog geen voeraanschuif
robot in het programma. Vanaf volgend jaar is
dat wel het geval. De machine is gebaseerd op
de SRone-mestschuifrobot van de fabrikant en
heeft een driehoekige vorm. De polyurethaan
rok beweegt niet. De afstand tot het voerhek
is in 20 stappen in te stellen. Daarnaast is het
mogelijk om een vloeibare voersoort over het
voer te verspreiden. De machine is vanaf het
tweede kwartaal van 2015 te koop. De prijs is
nog niet bekend.

Melkmachinefabrikant DeLaval kan de conditie
van de koeien nu op ieder moment vastleggen.
Een 3D-camera bij de uitgang van de melk
robot, de melkstal of de behandelstraat legt
de vorm van het kruis van de koe vast, waarna
algoritmen de conditiescore tot op tienden
nauwkeurig berekenen. Aan de hand van die
gegevens kan de veehouder beslissen een
andere voerstrategie te volgen. Een camera
kost 3.500 euro. Het bijbehorende computer
programma 300 euro.

Het Franse Deltex Dairy levert nu naast flexibele
kunststof boxafscheidingen ook een kunststof
voerhek. Het voerhek bestaat uit twee horizon
tale kabels en een als kopgat vormgegeven
kabel ertussen. Daarnaast is tussen ieder kop
gat nog een verticale kabel gemonteerd om te
voorkomen dat er koeien met hun kop tussen
komen. De kabels bestaan uit een streng
gewikkelde polyester draden. Dat moet sterkte
geven terwijl de flexibiliteit behouden blijft.
Per vreetplaats kost het hek 65 euro.

Anders Beton ontwikkelde de Eco+vloer. Die
heeft per meter meer, maar smallere mest
doorlaten wat resulteert in 30 procent meer
doorlaat. De vloer heeft hetzelfde nummer op
de RAV-lijst als de betaande Eco vloer met een
emissie van 6 kg NH3 bij opstallen. De flappen
worden nu aan de inlegrubbers gemonteerd in
plaats van aan de roosters zelf. Anders Beton is
de nieuwe naam van VDV Beton. Vanaf 2015
gaat Anders Beton zelf de Nederlandse markt
bestieren en breekt het met Veld-V-Beton.

Schurr, een bedrijf uit Duitsland, maakt al langer
koeborstels. Voor bedrijven die in de stal weinig
ruimte hebben, ontwikkelde Schurr de
Wellnessboom. Een verticaal draaiende koebor
stel die gemonteerd is op een gegalvaniseerde
voet van 2 bij 2 meter. De kunststofborstel start
zodra er een dier in de buurt komt, heeft een
automatische afslag als de tegendruk te groot
wordt en kan zowel links als rechtsom draaien.
Hij kost 3.500 euro.

Schauer bedacht dat de aandrijvende eenheid
van de mestrobot ook voor andere doeleinden
gebruikt zou kunnen worden. Daarom koppelde
het bedrijf die unit los van de mestschuif en
bouwde er een voerschuif voor. Dat is goed
koper bij de productie. De Mars, dat staat voor
Mobile Autonome Robotic System, is samen
met de voerschuif vanaf volgend jaar leverbaar.
De machine schuift het voer aan met een
V-vormige schuif die niet beweegt. Prijzen zijn
nog onbekend.

gemakkelijk mogelijk maken.
Tijdens Eurotier tonen verschillende
fabrikanten vanalles dat ervoor
zorgt dat de koe lekker in haar vel
zit. Met als toppunt een masserend
koematras.
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Koeherkenning
Omdat aan de standpijpen van de ligbox
een RFID-ontvanger is bevestigd, wordt
iedere koe herkend. Door die gegevens
te combineren met de informatie van de
weegsensor en de ligtijd, krijgt de veehou
der een grote hoeveelheid extra informatie.
Zo is het idee. Die informatie wordt in het
Connect V1.0-computerprogramma ver
werkt, waarna de veehouder alle gegevens
via een tablet, pc of smartphone kan
opvragen en bekijken. Zo kun je ook zien
hoe snel een koe opstaat nadat de mat is
gaan trillen. Is ze traag? Dan kan ze wel
eens klauwproblemen hebben of ziek zijn.
Of ze moet gewoon nog veel leren …
Bioret wil de Smart Vibra Mat volgend jaar
gaan verkopen. Een prijs is echter nog niet
bekend.

Een trillend matras
Het met water gevulde koematras van Bioret Agri moet ervoor zorgen dat de bloedsomloop van koeien wordt gestimuleerd. Daarnaast zou het
gebruikt kunnen worden om de dieren aan te sporen naar de melkstal te lopen, zo meent de fabrikant.
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