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Begin 2004 introduceerde MaxXfan de HVLS-technologie, 
in de Nederlandse (melk)vee-stallen. HVLS staat voor 
High-Volume-Low-Speed, of te wel: hoge capaciteit bij 
lage snelheid. Deze horizontale verkoelingsventilatoren, 
met een diameter tot wel 7,3 meter, zijn fluisterstil en 

energiezuinig. In combinatie met de speciaal ontwik-
kelde WhisperFoilTM rotorbladen brengt MaxXfan, ter 
voorkoming van hittestress onder uw vee, een heerlijk 
verkoelende bries in  uw stal.

5 jaar HVLS in Nederland!

NIEUWSBRIEF

Voorkom hittestress, verbeter diercomfort!

Ze blijven vreten!
Voor een probleemloze lactatie in een hitteperiode 
is het essentieel dat koeien graag blijven vreten. 

Maar liefst 90% van onze geënquêteerde veehouders 
gaf aan dat sinds de HVLS in hun stal draait, de voer-
opname in hete periodes gelijk blijft -of zelfs is 
verbeterd- ten opzichte van de voeropname tijdens 
koele dagen! In voorgaande jaren, zonder HVLS-
verkoeling, kwamen de koeien niet meer aan het 
voerhek en holde de conditie, vruchtbaarheid en 
melkproductie achteruit: hittestress!

Wij zijn tevreden, maar wat vinden 
onze klanten?

Het Nederlandse HVLS-lustrum is voor ons een 
mooie aanleiding om eens met elkaar terug te kijken. 

Door middel van een grootschalig opgezette enquête 
hebben wij samen met DSD Stalinrichting BV, die de 
verkoop en montage voor Noord-Nederland behartigt, 
de ervaringen van onze gebruikers  inzichtelijk gemaakt. 

Uit de grote respons konden  we opmaken dat de HVLS-
ventilator leeft onder de  gebruikers. Maar liefst 180 
klanten namen de moeite om via het enquêteformulier 
hun bevindingen met ons te delen. 

Zijn de doelen gehaald na de investering?
De veehouders hadden een aantal doelen voor ogen met 
de investering in HVLS-verkoelingsventilatoren. Door in 
de stal te verkoelen en lucht te laten circuleren, moest 
hittestress worden voorkomen. Simpel. Daarnaast moest 
het een zelfregelend systeem zijn dat je niet steeds zelf 
aan- en uit moet schakelen. Een melkveehouder merkte 
dan ook op: “Dat wordt namelijk niets, want je bent altijd 
te laat!” 

Uit de gegevens van de veehouders kunnen we vaststellen 
dat sinds de ingebruikname van de HVLS-verkoelings-
ventilatoren de voeropname, productie, gehaltes en conditie 
tijdens hitteperiodes ten minste op peil blijven. Het drogend 
effect op het stalmilieu wordt door de meeste veehouders 
ook als positief ervaren. Verder valt het de veehouders op dat 
de koeien actief blijven, zich verspreid door de stal bewegen 

en niet meer bij de waterbakken blijven staan. Concluderend: 
geen hittestress meer! Doordat de ventilatoren reageren op 
temperatuur en/of luchtvochtigheid is het een zelfdenkend 
systeem, waar geen omkijken naar is. Circa 50% van respon-
denten gebruikt deze THI-aansturing. 

Enkele veehouders merken dan ook op dat het systeem zo 
adequaat reageert, dat de ventilatoren draaien op momenten 
dat je het zelf eigenlijk niet zou verwachten. Juist ook op die 
dampige dagen in het najaar blijkt de HVLS in te schakelen! 
Bij nagenoeg alle veehouders draaien de HVLS’en dan ook 
veel meer dagen/jaar dan was verwacht. Voor de grote meer-
derheid (96%) van de HVLS-gebruikers zijn de doelen zeker 
gehaald! Van deze veehouders geeft 88% aan bij uitbreiding 
of nieuwbouw zeker opnieuw te zullen investeren in HVLS-
verkoeling! 

Bent u na het lezen van deze nieuwsbrief nog niet overtuigd van 
de goede werking van HVLS-ventilatoren? Informeer dan bij ons 
naar één van onze referentie-adressen. Maar liefst 90% van de ge-
enquêteerde veehouders heeft zich als referentie aangemeld. 
Er zijn dus ruim 160 adressen verspreid over geheel 
Nederland! Zo is er altijd wel één bij u in de buurt. 

Uiteraard kunt u ook eens met onze adviseurs overleggen 
over de totaalventilatie in uw stal en welk type HVLS het 
beste bij uw situatie past. Al vele veehouders gingen u voor 
en maar liefst 95% van hen is tevreden over de levering 
en installatie van hun HVLS-totaaloplossing! 

Eerst zien dan geloven!

NIEUWSBRIEF Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
MaxXfan en DSD Stalinrichting BV

Wilt u de resultaten van onze enquête ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.
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Resultaten Gebruikersenquête HVLS-verkoelingsventilatoren voorjaar 2009

              Gebruikersenquête HVLS-verkoelingsventilatoren is een samenwerkingsproject van
               DSD Stalinrichting BV en MaxXfan

1 Aantal respondenten 180 (totaal DSD en MaxXfan)

Diercategorie:

Koeien 90%
(KI)Stieren 0,5%
Kalveren 1%
Geiten 6%
Varkens 2%
Akkerbouw 0,5%

Wat is uw rollend jaargemiddelde?

Kilogram 8.967 1.061 (Geiten)
% Vet 4,23%
% Eiwit 3,39%

Wat is uw huidige melksysteem? 

Melkstal 70%
Robot 30%

Past u weidegang toe?  

Ja 39%
Nee 59%
Niet ingevuld 2%

Zo ja, hoeveel dagen/jaar? 146

Wat is uw reden geweest om een HVLS aan te schaffen?

Algemeen :   Verkoeling en luchtverplaatsing in de stal te brengen, ter voorkomen van hittestress.
Hierdoor :    Koeien aan het vreten en in beweging houden, zodat dierwelzijn en -gezondheid én dus
                     de productie goed op peil blijven

Doordat veel koeien het jaarrond op stal staan wordt ook meer verkoeld op minder warme dagen.

Welke type HVLS heeft u?

10 bladen 49%
6 bladen 51%

730 cm 76%
610 cm 24%
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Resultaten Gebruikersenquête HVLS-verkoelingsventilatoren voorjaar 2009

              Gebruikersenquête HVLS-verkoelingsventilatoren is een samenwerkingsproject van
               DSD Stalinrichting BV en MaxXfan

2 Wat is tijdens warmteperioden, in vergelijking tot koele perioden, het effect van HVLS-verkoeling 
ten opzichte van geen verkoeling in uw stal ?

Minder Gelijk Hoger Anders/leeg
Conditie op pijl houden 1% 60% 31% 8%
Productieniveau 0% 41% 52% 7%
Gehaltes 5% 54% 30% 11%
Uierontsteking 32% 45% 11% 12%
Voeropname 0% 26% 67% 7%
Strooisel gebruik 15% 61% 18% 6%

Heeft u tijdens het gebruik van de HVLS nog andere voordelen heeft ondervonden?

Minder vliegen in de stal
Goed gevoel erbij, maar het is moeilijk uit te drukken in € wat de HVLS oplevert
Voor de boer zelf ook wel fijn (koeler)
Minder gezondheidsproblemen
Koeien blijven lopen en bevinden zich verspreid door de stal
Als jezelf in de stal aan het werk bent is het ook koeler
Koeien actiever, minder vliegen
Meer activiteit bij de koeien dus betere routing richting robot

Heeft u tijdens het gebruik van de HVLS ook nadelen heeft ondervonden?

Moeilijker reinigen van roostervloeren met name bij hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid
Vloeren worden sneller droog, maar daardoor ook sneller glad (dichte vloer)
Ter hoogte van ventilator meer korstvorming op roosters achter voerhek
HVLS ondervangt probleem totaalventilatie niet
Hij wordt vies
Geeft een beetje een onveilig gevoel als je er onder door loopt 
Stof verplaatsing
Als het koeler wordt, houdt de ventilator warmte vast in de stal (lage kleppen in zijwanden)
Zaagsel in boxen wil wegwaaien

Wat is uw inschatting van het aantal draaidagen per jaar van uw HVLS?

Gemiddeld aantal dagen 162

Is dit meer of minder dan u had verwacht? 

Meer 77%
Minder 10%
Anders/ niet ingevuld 13%

Maakt u gebruik van de THI-regeling? (combinatie van temperatuur & luchtvochtigheid)

Ja 41%
Nee 57%
Anders/niet ingevuld 2%
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de goede werking van HVLS-ventilatoren? Informeer dan bij ons 
naar één van onze referentie-adressen. Maar liefst 90% van de ge-
enquêteerde veehouders heeft zich als referentie aangemeld. 
Er zijn dus ruim 160 adressen verspreid over geheel 
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gaf aan dat sinds de HVLS in hun stal draait, de voer-
opname in hete periodes gelijk blijft -of zelfs is 
verbeterd- ten opzichte van de voeropname tijdens 
koele dagen! In voorgaande jaren, zonder HVLS-
verkoeling, kwamen de koeien niet meer aan het 
voerhek en holde de conditie, vruchtbaarheid en 
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dan ook op: “Dat wordt namelijk niets, want je bent altijd 
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3 Zo ja, wat is uw gebruikerservaring met THI?

Werkt goed
Goed, het hoort bij elkaar
Begint snel te draaien, waardoor de stal droger is
Minder vochtig in de stal
Perfect, anders reageer je zelf altijd te laat
Dat de ventilator soms draait, als je het niet zou verwachten
Goed, gaan eerder aan dan jezelf zou doen

Voldoet de HVLS aan uw verwachtingen?

Ja 94%
Nee 3%
Anders of niet ingevuld 3%

Bent u tevreden over de manier waarop de HVLS is geleverd en geïnstalleerd? 

Ja 92%
Nee 4%
Anders of niet ingevuld 4%

Zou u bij uitbreiding of nieuwbouw opnieuw een HVLS aanschaffen?

Ja 87%
Nee 8%
Anders/niet ingevuld 5%

Hoe bent u destijds in contact gekomen met DSD Stalinrichting BV of MaxXfan?

Beurs 28%
Mailing 2%
Website 5%
Advertentie 27%
Ervaring anderen 10%
Reeds klant 9%
anders, o.a. via adviseurs studiegroep 19%

Mogen DSD Stalinrichting BV en  MaxXfan uw bedrijf als referentie gebruiken?

Ja 86%
Nee 9%
Anders/niet ingevuld 5%


