Voertechniek
eer veehouders willen niet meer
elke dag met een voermengwagen
per productiegroep een portie
afwegen en door de stal racen. Eens in de
zoveel tijd een voorraad ruwvoer neerleggen
en de rest volledig automatiseren, is de wens.
De nieuwe voerrobots kunnen daaraan voldoen. Op zich is het gebruik van automatische systemen niet nieuw. Natuurlijk waren
er al de torensilo’s die via transport en kettingsystemen leeg gevoerd werden in de stal.
Te veel draaiende delen, een slechte werking
of het gemengd willen voeren, deed deze systemen de nek om. Een ander voorbeeld is het
Systeem Noord waar Veehouderij Techniek
in het mei- nummer aandacht aan besteedde.
Veehouder Jacob Noord uit Zeijen (Drenthe)
laat de koeien via automatische selectiepoortjes zelf het voer halen in een van de twee
sleufsilo’s met mengkuil. Een andere robot in
de stal is de Butler van mechanisatiebedrijf
Van Wijngeeren uit Klarenbeek. Qua prijs en
mogelijkheden is hij niet te vergelijken met
de andere robots. De Butler veegt alleen
het voer aan en doseert droog krachtvoer.

M

• 100.000 euro
De Muller Up Mixfeeder van WestfaliaSurge,
de Urban voerrobot en de Atlantis van Lely
zijn de enige drie robots voor ruwvoer die
werken in de praktijk. Alleen de Mullerup is
ook werkelijk te koop. De Urban komt over
een half jaar op de markt en van de Atlantis is
dat onbekend. De drie systemen hebben allemaal een aanschafprijs van meer dan 100.000
euro. Dat is naast vele draaiende delen en
grote constructies een van de gemeenschappelijke nadelen van de systemen.

Voerrobots rijp voor praktijk?
Doseerbakken en mengwagens bij het oudijzer
Na de melkrobot probeert nu de voerrobot de ligboxstal binnen te komen. De afgelopen tijd zijn er al diverse
ideeën gelanceerd. Of de doseerbakken en voermengwagens al bij het oud ijzer kunnen? Wij maakten een rondje
langs nieuwe en oude robots om te zien of ze het predikaat ‘Rijp voor praktijk’ verdienen.
Tekst en foto’s: Frits Huiden
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Mullerup versus voermengwagen
Hierbij een kostprijsvergelijking in euro’s van fabrikant WestfaliaSurge waarin zij haar
Mullerup tegenover een voermengwagen plaatst. Uitgangspunten zijn een nieuwe
ligboxenstal voor 120 koeien en 100 stuks jongvee. De voergang voor de mengwagen is
5 meter en voor de Mullerup 2 meter breed en de bouwkosten zijn 175 euro/m2.
De afschrijvingskosten voor gebouwen is 5%, voor machines 10%, de rentekosten zijn 5%
en de restwaarde is 30%. Zowel voor de Mullerup en de mengwagen is geen laadwerktuig
gerekend. De trekker voor de voermengwagen kan ook elders worden ingezet.

Mullerup
Voergang (100 x 2 m breed)

35.000

MixFeeder Plus voor 9 voersoorten

34.750

1x voorraadbunker 16 m3

16.000

7 m3

24.500

2x voorraadbunkers
Overige

Totale investering (€)

18.900
129.150

Voermengwagen
Voergang (100 x 5 m breed)

87.500

Mengvoerwagen 16 m3 niet-zelfladend

30.000

Trekker

40.000

Totale investering (€)

157.500

Benodigde arbeidstijd

Mullerup

Voermengwagen

min./dag- (uren / jaar)
Totaal per jaar in euro’s (loon € 25/uur)

31-(189)
4.715

144- (876)
21.900

Energie

Mullerup

Voermengwagen

Totale kosten (€) per jaar
Onderhoudskosten (€) per jaar
Slijtdelen, olie enz. (€)
Servicebeurten (€)
Totale onderhoudskosten (€) per jaar

993 (elektra)
Mullerup
–
1.750
1.750

7.446 (diesel)
Voermengwagen
1.500
1.000
2.500

• Voordelen

Voerefficiëntie

Mullerup

Voermengwagen

Met de robots is geld te verdienen zeggen fabrikanten en de eerste gebruikers. Al is het maar
op bouwkosten omdat de stal kleiner kan
blijven omdat de voergang smaller wordt of
wegvalt. Je kunt er dan echter niet meer met
de trekker op. Daarbij brengen de robots tijdsbesparing omdat de veehouder alleen nog
eens in de twee of drie dagen de voorraadbakken hoeft te vullen. Daarvoor is, uitgezonderd bij Lely, wel een voorlader nodig. Er wordt
gesproken over 50 procent tijdsbesparing per
dag. Ook kunnen robots een positief effect
hebben op voeropname. Met een voerrobot is
het immers geen probleem om vaker per dag,
bijvoorbeeld om de 2 uur, een verse portie voer
neer te leggen. Het voorkomt eventuele broei
en brengt de koeien in de benen zodat de voeropname verhoogd wordt. Bovendien verkleint
de kans op restvoer. Daarbij zijn er door het
vaker verstrekken van voer minder vreetplaat-

Voerefficiëntie
Voerkosten (€) per FE
Benodigde voer eenheden per koe per dag
Voerkosten (€) per jaar
Voerbesparingen (€) per jaar

87%
0,15
22
136.590
(7.950)

82%
0,15
22
144.540

Totaal

Mullerup

Voermengwagen

Gebouwkosten (€) incl. constructie en elektra per jaar
Machinekosten (€) per jaar
Energiekosten (€) per jaar
Arbeidskosten (€) per jaar bij 25 euro/uur
Service- en onderhoudskosten (€) per jaar
Voerbesparingen (€)
Totaal kosten (€ ) per jaar

3.938
7.282
993
4.715
1.750
(7.950)
10.727

6.563
6.650
7.446
21.900
2.500

sen nodig. Het is een kwestie van eenmalig
programmeren om op de melkgift afgestemde
porties voor groepen te voeren of, in het geval
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45.059

van Lely, zelfs individueel te voeren. Laatste
voordeel is de hygiëne. Er hoeven immers
geen vuile trekkerbanden meer de stal in.
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drie kuub hangt aan een rail en zweeft zo met
nog geen kilometer per uur over de voergang.
Hij neemt maximaal 1,5 kuub voer keer mee.
Via een impulsenteller weet hij waar hij in de
stal is. De weg kwijt zijn door slip van het aandrijfwiel is onmogelijk omdat de impulsen in
de vorm van blokjes vast aan de rail zitten.
Door de impulsen te tellen is duidelijk waar
achter het voerhek zich een bepaalde diergroep bevindt. Aandachtspuntje bij de
voorraadbakken is dat het gras wel kort
gesneden moet zijn. Rondom de freeswals kan
gras zich anders gaan wikkelen. Krachtvoer,
mineralen en ander droogvoer wordt via
vijzels toegevoegd. Zo zijn er maximaal
negen voersoorten per groep te voeren.

• Drie uitvoeringen

In het voorraadbakje is ruimte voor
100 liter droogvoer.

• 30 trajecten

Butler
Aanvegen en soja doseren
In functie is de Butler van fabrikant
Wasserbauer uit Oostenrijk niet met de
andere robotten te vergelijken omdat hij
geen ruwvoer verdeelt. Omdat hij wel een
deel van het voeren onbemand automatiseert, betrekken we hem bij deze reeks.
De Butler is in feite een aan het voerhek
gemonteerde aanveegband met daarboven een
doseerinrichting voor droge bijproducten als
sojaschoot. Hij hangt aan een rail boven het
voerhek en steunt met een wiel op de voer-

Butler
Voordelen
Voer ligt altijd voor het voerhek
Automatische lokbrokverstrekking
Voeropname verhogend
Praktijkrijp

Nadelen
Behoorlijke prijs voor mogelijkheden
Beperkte mogelijkheden in voerverstrekking
Week installatieduur
Richtprijs: 14.000 euro
Leverancier: Van Wijngeeren, Klarenbeek
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gang. De rail is gemonteerd aan de verlengde
palen van het voerhek. Tussen wiel en voergang is een band gemonteerd die draaiend het
voer aanduwt. Achter de band zit een veer die
zorgt voor de nodige druk op het zwad. Met
een zeer langzame gang rijdt de Butler langs
het voerhek om het zwad aan te duwen. Dit is
vooral makkelijk voor degenen die minder
vaak een grote hoeveelheid voer voor het hek
rijden. Het kleine doseerbakje bovenop de
Butler is voor droge granulaat of poedervormig voer zoals soja of geplette tarwe. Door een
klein laagje over het voer te doseren lokt dit de
koeien en zal het de voeropname verhogen. De
uitstroomklep van de doseerbak staat onder
stroom van 1.000 V zodat koeien er niet aan
gaan likken. Het speeksel zou immers voor een
samenklontering van de soja en vervolgens
verstopping van het bakje kunnen zorgen. In
het bakje past 100 liter droogvoer. De veehouder kan dit zelf aanvullen maar automatisch
laden bij een laadstation is ook mogelijk.
Onder in de bak zit namelijk een meetsensor
die de vullingsgraat weergeeft. De vulhoogte is
1,80 meter. De breedte van het apparaat is 2,10
meter. Een voergang hoeft dus niet al te breed
te zijn. Voor wanneer de veehouder met de
trekker over de voergang wil rijden draait de
Butler weg naar het voerhek zodat er genoeg
ruimte overblijft. Dit doet hij automatisch.
Een doseerunit voor vloeibaar materiaal zoals
een broeiremmer of propionzuur tegen melkziekte is niet leverbaar. Het voeren van twee
voersoorten is wel mogelijk.
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Op de Butler zit ook een computer waarin
instelbaar is hoe vaak en welke delen voor het
voerhek hij gaat vegen. Een groep vaarzen aan
het voerhek kan zo worden overgeslagen of
juist wel worden gevoerd en ingeveegd. In
totaal zijn er 30 trajecten instelbaar. De computer ziet het voerhek namelijk in het aantal
pulsen dat hij telt. Voor de aandrijving zorgen
twee accu’s van 12 volt. Deze worden op gezette tijden automatisch geladen bij een laadpunt. De Butler houdt zelf bij wanneer de
accu’s bijgeladen moet worden. Wanneer er
veel voer voor het voerhek wordt gedraaid, is
het mogelijk om de 1,85 meter brede aanveegband meer keren achterelkaar te laten vegen.
De Butler rijdt dan eerst een meter vooruit en
dan weer een halve meter achteruit.

Mullerup Mixfeeder
Veel voergroepen, weinig voer soorten
De Mullerup Mixfeeder voerrobot is, van de
drie robots die ruwvoer verdelen, als enige
te koop in Nederland en heeft zich het
meest bewezen. Inmiddels zijn er in
Nederland vier gebruikers en in het buitenland meer dan 200, meldt de fabrikant.
De doseerbak mengt het voer met een vijzel
nadat hij dat heeft ontvangen van de voorraadbakken. De weegcellen van de voerbak

bepalen hoeveel de 16 of 7 kuubs voorraadbakken mogen lossen. Het voer wordt dus pas
gemengd vlak voor het doseren. Er is eenvoudig in meerdere diergroepen te voeren omdat
de robot zelf de samenstelling van het voer
bereidt. Er zijn vijftien voersamenstellingen
mogelijk. Het aantal ingrediënten is beperkt
omdat voor de diverse ruwvoersoorten telkens
een andere voorraadbak nodig is. Meestal zijn
dit er twee of drie. Voor het mengen sluit de
bak zichzelf aan op een aparte stationaire
elektromotor. De bak met een inhoud van

De dosering wordt door de grootte van de losschuif onder de doseerbak bepaald. Een spindel bepaalt hoe ver deze open mag. Voorop en
achterop de bak zit een veiligheidssensor die
voelt wanneer de bak ergens tegenop zoeft
om hem vervolgens te laten stoppen. Na een
paar seconden probeert hij dan langzaam nog
een keer verder te gaan. Als het obstakel niet
weg is, stopt hij definitief waarna er een noodsms naar de veehouder gaat. De aandrijving
van de voerbak werkt op een aantal 24 V
accu’s. Er is een vast oplaadpunt en de bak
weet zelf wanneer hij er naar toe moet. Onder
de voerbak hangt een schuifje om het voer
aan te vegen. Van de Mixfeeder zijn er drie
versies. De Plus-uitvoering voor 180 koeien
en bijbehorend jongvee en de XL en AC voor
respectievelijk 240 en 340 koeien. Het verschil
tussen de Plus en XL is het aantal accu’s dat er
voor de aandrijving is. De AC-versie wordt
gevoed vanaf de rail.

Mullerup
Voordelen
Veel voersamenstellingen/diergroepen mogelijk
Praktijkrijp
Geen dieseldampen en vuile banden in stal

Nadelen
Definitief omvangrijk systeem qua bouw
Voor elke ruwvoersoort aparte bak nodig
Geen toegang met trekker op voergang
Kosten: 94.000 euro, zie kostprijsberekening
volgens ‘Mullerup’ op pagina 17
Het instelscherm: De rode lamp brandt
als de Butler gaat vegen.

Per voersoort is er een voorraadbak.

Een stationaire mengmotor mixt het
voer in de bak.
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Leverancier: WestfaliaSurge
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De wagen is ook bestuurbaar buiten de
uitgezette lijnen. De bediening is eenvoudig.

Urban
Zelf te berijden robot
De voermengwagen van het Duitse bedrijf
Urban komt oorspronkelijk van het Deense
Cormall. Aan de bekende 2,5 kuubs voerwagen is op zich niet veel veranderd behalve
dat er nu een computer op is gezet zodat hij
zelf door de stal kan rijden.
Via sensoren op de wagen ziet de Urban de
inductie van een in de betonvloer gefreesde
draad. Deze ligt door de stal heen en bepaalt
de route van laadstation naar voerhek. Het
contact tussen draad en sensor is zo sterk
dat deze door de meeste materialen en voorwerpen die er eventueel liggen, heen gaat. De
Urban veegt eerst het voer naar de koeien met
twee borstels voordat hij lost. Wat het verschil
is met de Mullerup? De Urban doseert alleen
en krijgt gemengd voer dus aangeleverd van-

uit een grote 30 kuubs mengbak. Dit betekent
dat het aantal groepen met een verschillend
mengsel dat in de stal gevoerd kan worden
afhankelijk is van het aantal mengbakken dat
er zijn of het aantal keer dat de veehouder
een nieuw mengsel aanmaakt. De driewielige
voerkar is instelbaar voor het aantal keer dat
hij langs het voerhek rijdt. Op het achterwiel
zitten bouten die door een sensor als pulsen
worden gezien. Door deze te tellen weet de
voerwagen waar hij in de stal hij is. Nadeel
is dat het mogelijk is dat het wiel slipt zodat
de computer een vertekend beeld door krijgt.
Dit wordt nog verbeterd. De wagen heeft nog
steeds een zitting en alle hendels voor handbediening. Groot voordeel is dat met de
wagen dus ook zelf gevoerd kan worden in
een afgelegen stal of bij een sterk wisselende
groep koeien.

• Sensoren voor de veiligheid

Urban

Op de grote mengbak zit een weeginrichting.
Hiermee kan de veehouder tijdens het laden
met zijn shovel het rantsoen afmeten. Het vul-

len van de wagen gaat op tijd. Er is ingevoerd
hoe lang de losklep open moet staan om de
wagen met een bepaalde hoeveelheid voer te
vullen. Op de wagen zit ook een weeginrichting die hij gebruikt voor het doseren. De
wagen past namelijk de rijsnelheid aan met
de hoeveelheid voer die gelost wordt. Zo komt
er altijd een evenredige dam voer voor het
hek. Voor de veiligheid heeft ook de Urban
de nodige sensoren. Deze zijn echter nog niet
helemaal praktijkrijp. Het komt voor dat een
koe die haar kop uitsteekt de wagen laat stoppen wanneer hij langs rijdt. Na het stoppen
probeert hij na 30 seconden nog een keer te
rijden. Lukt dat niet dan stuurt hij de veehouder een sms-je. De wagen wordt niet door
stroom maar een 16 kW (22 pk) dieselmotortje aangedreven. Het totaal systeem is relatief
eenvoudig en zou binnen twee dagen te installeren zijn. De draad hoeft slechts 2 cm diep
te worden ingefreesd en ook de mengkuip is
snel geplaatst. Via een in te pluggen laptop of
het eigen toetsenbord is de wagen snel in te
stellen.

Lely Atlantis
Individueel voeren
De Atlantis voerrobot van Lely draait inmiddels twee jaar proef in de high-techstal van
de Waiboerhoeve in Lelystad. Nog altijd is
hij niet praktijkrijp. Het is de enige robot
die individueel kan voeren.
De Atlantis lijkt het meest op een ufo van 16
krachtvoerboxen die in een cirkel in de stal is
geland. Wat dat betreft past de naam Atlantis
wel. De kern heeft een doorsnede van 1,60
meter. In totaal is er een diameter van negen
meter nodig om de koeien makkelijk bij de
robot te kunnen laten komen. In deze boxen
wordt echter ook ruwvoer gevoerd. In totaal
kunnen er 12 verschillende voersoorten inclusief krachtvoer worden gevoerd. Boven de 16
vreetbakken zitten 12 voorraadbakken voor de
verschillende voersoorten. In de bakken zitten

Voordelen

• Grijpertje

Redelijk eenvoudig installeren

Het ruwvoer wordt via een trolley met een
grijpertje van 30 liter naar het voerstation
gebracht. Krachtvoer komt via vijzels in de
voorraadbakken. De trolley hangt aan een rail
die door de stal loopt van voerstation naar
laadplaats. Sensoren in de trolley scannen
het voerniveau in de voorraadbakken. Is het
niveau te laag dan gaat het nieuw voer halen.
De laadplaats is een simpele betonplaat waar
de verschillende voersoorten altijd op dezelfde plek moeten liggen. Door programmering
weet de trolley waar dat is. Van blokken kan
de grijpbak met een maximale spreidwijdte
van 1 meter het makkelijkst voer pakken.

Eenvoudig bruikbaar buiten het systeem
Onbeperkt aantal voerensoorten mogelijk

Nadelen
Voerdergroepen is beperkt tot 2 of 3
Niet helemaal praktijkrijp
Dieseldampen en motorgeluiden in de stal
Kosten: 100.000 euro
Leverancier: Urban, Wusting, Duitsland
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draaiende schijven tegen brugvorming en losvijzels. Wanneer een koe zich bij een van de 16
vreetbakken meldt wordt hij via zijn halsbandtransponder herkend. Vanuit de voorraadbakken worden de verschillende voersoorten dan
in een weegemmer gestort in het midden van
het voerstation. Vandaaruit kiest een automatisch draaiende opening de betreffende vreetbak om te vullen. Zo krijgt de koe een individueel en per voersoort afgewogen portie. Per
keer gaat het om kleine hoeveelheden van
ongeveer 1 kg om de hoeveelheid restvoer te
beperken. Koeien die te veel van bak wisselen
of minder dominante koeien verdringen, worden door de Atlantis geweerd door een plaat
voor de vreetbak te schuiven. Natuurlijk houdt
de robot bij hoe vaak een koe zich meldt en
hoeveel hij vreet. Zo komen er meer gegevens
vrij en kan de boer preciezer managen en
ontdekken wanneer een koe ziek is.

De sensor ziet waar de lijn ligt zodat het wagentje kan volgen. De pulsenteller (rechts) op het
wiel houdt bij waar de wagen in de stal is.
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Een klep kan een koe weren als hij niet
mag vreten.
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De trolley grijpt voer van het hoogste
punt. Daardoor grijpt hij nooit mis.

Infra-roodscanners zoeken de hoogste plek
van het blok en daar wordt het voer vanaf
gepakt. Uit veiligheidsoverwegingen scant de
trolley de hoogte van het blok voordat hij voer
gaat wegbrengen en wanneer hij weer komt
halen. Wijkt de hoogte af, dan grijpt de trolley
niet. Er kunnen immers mensen om de blokken lopen. In totaal kan de Atlantis in deze
opstelling 60 koeien voeren. Het is in de
toekomst ook mogelijk om meerdere voerstations in een stal te plaatsten. De trolley
kan maximaal 2,5 voerstation bevoorraden.
Voerstations kunnen ook van vier of acht
vreetplekken zijn of in 180 graden opstelling
langs een wand van de stal staan. •

Lely
Voordelen
Geheel individueel gemengd voeren
Geen voergang nodig
Geen dieseldampen en vuile banden in de stal

Nadelen
Niet praktijkrijp
Lastige afvoer restvoer
Kosten: onbekend
Leverancier: Lely, Maassluis
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