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Melkwinning

MultiLactor:
Melken vanuit je luie stoel
Revolutionaire techniek om plezierig te melken
Het was de grootste noviteit van de Eurotier 2006 in Hannover. De MultiLactor melkstand van Siliconform.
Deze melkt zonder verzamelstuk en geeft de koe speciale impulsen. Veehouderij Techniek toog naar
Zuid-Duitsland om te zien hoe het in de praktijk werkt.
Tekst en foto’s: Frits Huiden

elken is niet leuk”, begint melktechniekspecialist Jakob Maier
van het Duitse bedrijf Siliconform zijn betoog. “Het is een van de saaiste
en meest oncomfortabele klussen op het
melkveebedrijf. De meeste veehouders staan
in een te donkere, vochtige put met het nodige lawaai. Zeker in oude melkstallen is de
ergonomie niet op orde door putvloeren die
niet op de juiste hoogte zitten en hekwerk dat
in de weg zit. Daarbij is het er in de winter te
koud en in de zomer te warm. Om maar niet
te spreken over de vliegen die om je heen
zwermen.” Maier ziet dat de gemiddelde
fabrieksarbeider het beter heeft dan de meeste
veehouders in de put. “Daarom laat 80 procent
van de boeren hier, in Zuid-Duitsland,
hun vrouw melken. Zelf zitten ze liever op
hun trekker met airco, luchtgeveerde stoel
en geluidsarme cabine.” Dit moet anders
vindt Maier. Melken moet een klus worden
die iedereen graag een paar uur doet. Er is
dus meer luxe nodig. Daarnaast heeft de
specialist een heel ander idee over hoe een
koe het makkelijkst haar melk laat schieten
en de uiergezondheid gewaarborgd wordt.
Daarom komt Maier met een eigen revolutionair melkconcept.

“M

Een mechaniek met daarop de afbeelding van een kalf, beweegt de lange melkslang en dus de
tepelbekers onder het uier elke 12 seconden heen en weer. Zo wordt het uier gestimuleerd
zoals een kalf zou doen, meent Siliconform.

• Melken vanuit stoel

Na elke melkbeurt worden de bekers
van binnen en buiten gewassen door
ze in de jetterstellen te laten zakken.
16]
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Het idee is om in plaats van door de put te
lopen, de melker via een melkcabine van koe
naar koe te brengen. Middenin de zij-aan-zij-,
visgraat- of opentandemstal komt daarvoor
een rail te hangen. De cabine is aan deze rail
gemonteerd via een pendelboom met contragewicht. Aan de voorkant is de cabine open
zodat de melker de koeien kan voorbehandelen en de bekers kan aansluiten. De melkcabine komt vooral tot zijn recht in grote
opentandemmelkstallen waar de melker veel
kriskras door de put moet. Voordeel is dat de
er nu meer standen achter elkaar geplaatst
kunnen worden omdat afstand geen probleem meer is. Eén persoon zou in een 2x10
open tandem kunnen werken en 7,2 koeien
per uur per plaats kunnen melken. Dat komt
neer op 140 koeien per uur door één man
wat een flinke capaciteit is. Wanneer via
koeherkenning een nieuwe koe gezien wordt,
zweeft de cabine er namelijk automatisch
naar toe. Daarbij is de lengte van de melker
en dus de diepte van de put geen punt van
discussie meer. In nog grotere melkstallen
kunnen er eventueel twee cabines geplaatst
worden voor twee melkers.
De melkstal is uiteraard voorzien van automatische klimaatbeheersing en een goede belichting via daglicht of kunstlicht. Het systeem is
al gepatenteerd. Halverwege volgend jaar
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moet de eerste gebouwd worden en de testfase
ingaan. Nu bestaat hij alleen als schets op een
papiertje.

• Geen verzamelstuk
De stoel is de laatste en meest luxe module
die Maier aan zijn melkconcept zal toevoegen.
Eind vorig jaar verraste hij op de Eurotier
2006 in Hannover al de gehele branche met
het eerste deel, de MultiLactor. Deze zit nu in
de prototypefase. Het is een roestvaststalen
kolom van 36 x 40 x 160 cm en zo’n 60 kilo
aan gewicht. Hierin is de melkmeter geïntegreerd samen met de afname-apparatuur,
pulsator, jetterstel en houders van de melkbekers. Meest opvallend is namelijk dat er in
plaats van de standaard en traditionele melkklauw met verzamelstuk, vier losse tepelbekers zijn, dus zonder verzamelstuk. Net
zoals bij diverse melkrobotten. Ze zitten elk
in een houder die bij het binnenkomen van
de koe in de 2x 5 opentandem automatisch
80 graden richting het uier draait. Elke
15 seconden zal de kolom opnieuw naar
de koe draaien mocht deze de kolom iets
verschuiven.

• Twee handen tegelijk
De tepelbekers kun je na een druk op de knop
van de kolom of met de knieschakelaar per
een of twee tegelijk uit de houders pakken en
[17
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Wie is Siliconform?
Siliconform uit het Zuid-Duitse

Duitsers van de gele siliconen tepel-

Melkrobot?
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Wilfried Hatzack (rechts) doen in
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jarenlang niet gebruikt. Dat staat

tjes niets anders dan het ontwik- dat Maier zelf boer was en problemen
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gebruikt tussen de uier van de

melkinstallatie reinigen met 120 gra-

het werk ‘geheel’ uit handen laten

grote koppels zien we daarom meer

koe en de melkleiding.

den Celsius warme stoom. Rubber was

nemen. “Robotbouwers is het gelukt

in melkstallen die erg luxe zijn uit-

niet toereikend en dus ontwikkelde hij

om een koe fatsoenlijk aan te sluiten.

gevoerd. Je kunt daarmee op een

De twee concentreren zich vooral op

zelf de siliconen tepelvoering. Nu heb-

Ze hebben echter nog geen verstand

normale manier blijven groeien met

de melkklauw en tepelvoeringen.

ben 20 mensen werk aan de productie

van melken. Daarbij neemt een robot

de veestapel.”

Nog het meest bekend zijn de

ervan.

het werk uit handen tot zo’n 70 koei-

Door de bekers zonder verzamelstuk
kun je de koe met twee handen tegelijk
aansluiten.

In ruststand draait de kolom terug buiten de melkstand en wachten de gereinigde bekers op
de volgende koe.

Drie andere, belangrijke vindingen

aansluiten. “Een tepelbeker met voering
weegt maar 300 gram. Waarom zou je dan
een hele melkklauw dragen bij het aansluiten?”, licht Maier toe, terwijl hij een koe aansluit op het prototype. Het aansluiten kan
met twee handen tegelijk inderdaad snel
en het werk is lichter. “Maar er zitten belangrijkere voordelen aan”, vertelt Maier. “Een
melkklauw moet altijd vierkant onder een
uier hangen maar doet dat nooit. Wanneer
de achterste kwartieren dieper liggen, zal
het gewicht van de hele klauw aan de voorste
18]

ondiepere kwartieren hangen. Dit veroorzaakt
irritaties aan de spenen en minder goed uitgemolken kwartieren.” Nog een voordeel van
de techniek is dat er geen kruisbesmetting
tussen de spenen optreedt. De melk kan
immers niet door het verzamelstuk van speen
naar speen schieten. Volgens onderzoek van
een Oostenrijkse universiteit zijn de bewegingen van de polsen bij het aansluiten van de
MultiLactor ook minder belastend dan bij het
aansluiten van een normale melkklauw. Je
hoeft minder met je polsen te draaien omdat
Veehouderij Techniek • juli 2007

De Turbo Washer

De Biomilker

De Melkmeister

Een jetterstel dat de tepelbeker niet

De in 1981 geïntroduceerde Biomilker

Een geleidearm (foto rechts) die altijd

nieuwtje is dat Siliconform ook deze

alleen aan de binnenkant maar ook

(foto links). Deze heeft een luchtklep

in de juiste positie staat zodat het

beweegbaar heeft gemaakt op pers-

de mond aan de buitenkant reinigt.

boven in de tepelbeker om periodiek

melkstel recht onder onkante uiers

lucht. Zo kan ook deze geleidearm de

De jetterdoppen die over de tepel-

lucht in te laten en achter de melk

hangt. Hij is in lengte uitschuifbaar

stimulatie van een kalf nabootsen.

voeringmond schuiven, hebben

aan te laten stromen. Zo wordt extra

en dus verder of minder ver onder het

daarvoor een dubbele wand.

zacht gemolken en het spenenwas-

uier te schuiven. Wanneer de koe

Daartussen stroomt water actief om

effect voorkomen. Westfalia heeft het

beweegt, zal de arm door een extra

de tepelvoering heen en reinigt het.

een tijd in het programma gehad.

draaipunt meebewegen. Het laatste

de bekers niet ondersteboven hangen. Daarbij
is het makkelijker om een driespeen te
melken omdat de vierde beker in de houder
kan blijven en de andere bekers niet uit
balans trekt.

• Kalf letterlijk nagebootst
Tijdens het melken wordt duidelijk dat Maier
ook daarin zijn ideeën geheel heeft doorgevoerd. “Wil je snel en goed melken dan moet
je zoveel mogelijk de bewegingen van het kalf
nabootsen. Deze duwt eerst een paar keer
Veehouderij Techniek • juli 2007
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Voederwinning
melkgift in cijfers maar ook in een lijncurve
weergegeven. De melkbekers worden afgenomen bij een gift onder 0,2 kg per minuut.

Walsend over de kuil

• Geen afname per kwartier

Met vier knoppen voor de luchtdruk
kun je elke beker afzonderlijk of
alle vier tegelijk starten.

tegen het uier alvorens hij begint te zuigen.”
Vandaar dat aan de MultiLactor een mechaniek ‘Der Aktuator’ zit dat op een instelbare
interval de melkslangen een aantal keer heen
en weer beweegt. Standaard houdt hij om de
12 seconden beweging, 12 seconden pauze.
Hierdoor beginnen de melkbekers tijdens het
melken te schommelen onder het uier en daardoor het gehele uier. Zo moet de koe de melk
beter laten schieten. Op het mechaniek is dan
ook de kop van een kalf geplakt. Je kunt je er
niet aan bezeren. Met geringe kracht is het
mechaniek te stoppen. Omdat niet alle koeien
de schommelende melkbekers waarderen,
kun je het ook uitzetten. Het mechaniek werkt
tegelijk als slanggeleider. Enkele dieren worden
er juist wel rustig van en laten de kop zakken
zodra de bekers bewegen.

20]

Tijdens de afname raken de bekers de vloer
niet en worden dus niet vies. Met deze techniek was het goed mogelijk geweest om ook
de afname per kwartier te regelen zoals de
robots dat hebben. Helaas deed Maier dat niet.
In de kolom is maar één afnamecilinder
geplaatst en niet vier aparte. Maier geeft aan
dat hij wel van plan is het te ontwikkelen hoewel hij zelf de meerwaarde er niet echt van
inziet. “Wanneer een kwartier leeg is en je
hem afhaalt, zal hij zich weer tot 10 procent
vullen omdat het melken van de andere kwartieren het lege kwartier blijft stimuleren.
Door het ontbreken van een afnamecilinder
per beker wordt de beker dan ook niet automatisch weggetrokken wanneer een koe een
van de bekers aftrapt. Wel heeft Maier ervoor
gezorgd dat het vacuüm direct afgesloten
wordt zodat er geen vuil wordt opgezogen.

• Reinigen na elke melkbeurt
Nadat het melkstel is afgenomen, wordt hij
automatisch van binnen en buiten gereinigd.
De kolom draait daarvoor weer 80 graden
terug. De tepelbekers zakken vervolgens uit

Wat heb ik nou aan de
tepel hangen?
De Duitse DLG maar ook het Instituut Agrartechnik Potsdam-Bornim deden onderzoek naar
de mechanische tepelbelasting. Het mechanisch

• Eigen manier van melken

gewicht van melkklauwen dat aan de tepels

Ook de manier van melken is naar geheel
eigen inzicht. Wie een MultiLactor koopt,
krijgt namelijk geen simultane of alternerende pulsatie maar elke speen om de beurt via
het zogenoemde 1-2-3-4-principe. Op die
manier zuigt het kalf ook, redeneert Maier
en nog belangrijker, je krijgt een meer gelijke
melkstroom. Aan het begin van de melking
ontstaat er wel een vacuüm onder de tepel
maar blijft de tepelvoering een instelbare tijd
gesloten (standaard 90 seconden). Het is puur
om de koe beter te stimuleren alvorens zij
haar melk laat schieten. Daarnaast gebruikt
Siliconform ook nog eens een zeer laag
vacuüm van slechts 33 kPa waarvan 60 procent zuigfase is. Voordeel hiervan is dat de
slotgaten minder lang open blijven staan.
Maier vindt nadippen in principe dan ook
overbodig.
Op de display van de MultiLactor wordt de

hangt. Er werd gekeken naar onkante uiers
met diepere achterkwartieren, voorkwartieren
en ongelijkheid tussen de linker- en rechterkwartieren. Vergeleken werden de traditionele
melkklauw met verzamelstuk, automatische
melksystemen en de MultiLactor. Het blijkt dat
de verzamelstukloze MultiLactor en de automatische melksystemen minder nadelige draai-,
hef- en trekkrachten hebben op een onkant uier
dan de andere. Het traditionele melkstel trekt
bij een onkant uier met een kracht van 10 tot
12 N (ongeveer 1000 tot 1200 gram) aan de voorkwartieren en 1 tot 2 N (100 tot 200 gram)
aan de achterkwartieren. Automatische melksystemen en de MultiLactor trekken aan elk
kwartier met ongeveer 6 N (600 gram).
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Door hoge lagedrukbanden en de positie van de wielen kun je met een trekker een kuil nooit volmaakt vastrijden.
Vooral op de toplaag werkt dit broei in de hand. Daarom bouwde Thomas Arnold de Silowals.
Tekst: Frits Huiden - Foto: Thomas Arnold

Met de draaiknop kun je kiezen tussen
vier spenen melken of een koe die nog
uit drie spenen melk geeft.

de houders in reinigingsbekers met daaronder de jetterstellen. Een 30 graden Celsius
warme straal water spuit uit acht spuitmondjes in en op de bekers. Het geheel wordt
weer omhoog getild, even geschud, nog een
keer neergelaten in de reinigingsbekers en
vervolgens weer terug gehangen in de bekerhouders. Het is mogelijk naast warm water
ook een desinfectiemiddel toe te voegen.

• Kosten
Hoeveel de MultiLactor-techniek gaat kosten,
is nog niet duidelijk. Zeker wat de beweegbare
cabine moet gaan kosten, is nog onbekend
omdat deze nog ontwikkeld moet worden.
Siliconform geeft wel aan dat een MultiLactorstand ongeveer hetzelfde moet gaan
kosten als een stand in een luxe uitgevoerde
melkstal met de duurste servicearmen en
andere technieken. Een MultiLactor kan in
elke melkstal nagemonteerd worden. Je moet
alleen zorgen dat je bij elke stand naast een
vacuümleiding voor 33 tot 42 kPa, een melkleiding hebt, een warmwaterleiding, 24 V
stroomvoorziening en een persluchtleiding
van 8 mm dikte voor 6 bar. De kolom is dan
met een paar bouten aan het stalframe te
schroeven. Siliconform probeert in eerste
instantie om het idee aan grote melkmachinefabrikanten te verkopen. Zelf heeft het bedrijf
namelijk geen uitgebreid distributie- en
servicenetwerk. Mocht dit echter niet lukken,
dan zal het bedrijf zelf zo’n netwerk opzetten
om de techniek aan de man te brengen. Over
zes maanden moeten de eerste MultiLactor’s
te koop zijn.•

en goede voerkwaliteit in de sleufsilo
staat of valt met hoe goed het gras of
de maïs is aangereden. Dat weet ook
Thomas Arnold uit het Duitse Zschadraß.
De zware trekkers en shovels die doorgaans op
de kuil zitten, doen hun werk echter niet goed
genoeg, vindt hij. Ondanks het gewicht zorgen
de hoge lagedrukbanden voor een relatief lage
piekbelasting en dus minder goed aangereden
kuil. Bovendien drukt de trekker alleen onder
de wielen aan. Tussen de wielen en ernaast
werkt hij de kuil soms weer iets op. Vooral bij
de bovenste toplaag van de kuil kan dit sneller
broei veroorzaken. Dat moest dus beter. En wat
drukt nu beter en gelijkmatiger aan dan een
wals? Eentje die zwaar is en kleine wielen
heeft voor een hoge piekbelasting en dus over
een breed veld aandrukt. ‘Der Silowalze’ werd
een feit. Hij is 3,20 meter breed, weegt 4,5 ton
en heeft 11 wielen van elk meer dan 400 kilo

E

op een as. De doorsnede van de wielen is naar
keuze 65 tot 90 centimeter. Hoe kleiner de diameter hoe groter de druk op de kuil is. Tussen
de wielen zit een afstand van 13 centimeter.
Op elk wiel is bovendien een rand gelast voor
nog meer piekbelasting. Want daar is het
Arnold allemaal om te doen.

• Mooie vlakke toplaag
De werking van de Silowals is volgens loonwerker Michael Kum uit Hasselbach zeer goed:
“Je drukt de kuil perfect aan. Mooi om te zien
is ook dat je de kuil bij het afwerken zo mooi
achterlaat.” Van een kuil met niet te hoog drogestofgehalte wordt de toplaag helemaal vlak
gemaakt. Het afdekzeil komt er daarom strak
op te liggen. Bulten en gaten op de kuil veroorzaken dus geen luchtkamers meer tussen zeil
en kuil en de toplaag zal dus goed blijven. Voor
de wals is een flinke trekker van zo’n 147 kW

(200 pk) nodig. Niet zozeer voor het motorvermogen als wel voor het eigengewicht en de
hefkracht. Er is geprobeerd om de wals zo kort
mogelijk op de Cat. III driepuntsbok te maken
zodat de trekker niet onnodig zwaar hoeft te
tillen. De Silowals betekent wel een extra werkgang op de kuil naast de verdeler of shovel,
want verdelen kun je er niet mee. Door het
frame binnen de buitenste wielen te houden
kan er strak langs een sleufsilowand gereden
worden. Van wikkelende kuil of verstoppingen
zegt de gebruiker amper last te hebben. Dit
hangt wel veel van het suikergehalte van het
gras af. De prijs van de 3,2 meter brede wals
van 4,5 ton ligt op 4.985 euro exclusief BTW en
vracht. Er is ook een 2,60 meter brede variant
van 3,6 ton te krijgen en Arnold bouwt aan een
3 meter versie. •

Technische gegevens
Gewicht

4,5 ton

Breedte

3,20 meter

Aantal wielen

11

Gewicht per wiel

400 kg

Prijs

4.985 euro
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