
Het doel: 
Een perfecte ligplaats creëren omdat dat essentieel is voor een 
goede productie en een langere levensduur van de koeien.
“Het was geen gemakkelijke keuze omdat er zo veel an-
dere mogelijkheden op de markt zijn (diepstrooisel was 
ook een optie).”

“Maar door jarenlange ervaring (12 jaar) van DSD Stal-
inrichting, het feit dat duizenden koeien dagelijks genieten 
van een goede ligplaats en de vernieuwde vlakke toplaag 
gaven voor mij de doorslag.”

Melkveehouder Geert Jan Neef:

“ Ik heb er geen moment spijt van 
gehad en had het achteraf veel 
eerder moeten doen.”

“De koeien gingen direct sneller en makkelijker liggen en 
lig gen veel meer, wat aangeeft dat ze het naar hun zin 
hebben. Meer liggen is meer herkauwen, is meer melk!”

Doe uw koeien ook een plezier; neem contact op 
met DSD Stalinrichting voor meer informatie of prijs!
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Geert Jan Neef kiest vol overtuiging 
voor DSD Innova koebed



DSD Mestschuiven Uitmesttechniek

Schone vloeren, schone koeien!

In één 

werkgang 

uw vloer 

schoon!

Ook vooremissie- arme
vloeren

Kabelaandrijving: één aandrijfstation, licht draaiend Haspelaandrijving: twee aandrijfstations per circuit Ketting aandrijving: één aandrijfstation 

DSD roosterschuif, type Ster
● Door de beweegbaar opgehangen verzwaarde rubberstrip 

wordt de roostervloer keurig netjes schoon gedweild.
● De draaibare rubber “Ster” wielen zorgen dat de zijkanten 

van de boxdekken netjes schoon geveegd worden.
● Kleine obstakels op de zijkanten is voor de “Ster” schuif 

geen probleem.
● De afwerking van de (bovenzijde) van de schuiven is zo 

vlak mogelijk, dus koevriendelijk uitgevoerd. 

DSD Combi-/Kamschuiven en V schuiven
● Door de rubber- kunststof strip aan de onderzijde wordt 

de vloer keurig netjes schoon geschoven.
● De zwaar uitgevoerde schuiven zijn inzetbaar op diverse 

dichte vloeren
● DSD Stalinrichting levert mestschuiven voor ieder type 

emissie arme vloer, ongeacht de fabrikant.
● De afwerking van de (bovenzijde) van de schuiven is zo 

vlak mogelijk, dus koevriendelijk uitgevoerd



DSD Combi-/Kamschuiven en V schuiven

Engels 110 en 100 - Grootvee Zelfsluitende voerhekken

DSD voerhekken type Engels  
110 en 100 grootvee

Om het voor uw koeien zo prettig mogelijk 
te maken hebben onze voerhekken:
● De juiste hoogte: 100 of 110 cm
 Voorkomt drukplekken op hals of schoft
● Een heel groot kopgat: ca. 40 cm
 Oormerk vriendelijk
 Kunnen dieren gemakkelijk hun kop in- en uitsteken
● Een glad afgewerkt scharnierpunt op de juiste hoogte
 Voorkomt drukplekken aan de voorzijde van de koe
● Kunststof kleppen en rubber valdempers.  

Voor minder lawaai en een soepele werking
● Leverbaar in vreetplaatsbreedte van 65 en 70 cm breed

Kortom:

DSD voerhekken een  
genot voor uw koeien!

DSD Stalinrichting maakt gebruik van een systeembekisting voor  
gestorte betonmuren bij het vernieuwen van voerhekken. 
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Drinkwatersystemen Drinkwatervoorziening

Met schoon drinkwater verdient u meer!
●  De waterbehoefte van een hoogproductieve koe is  

120 tot 200 liter/dag!
● Een koe wil éérst drinken, en dan eten!
●  Slecht drinkwater gaat ten koste van een goede  

melkproductie!
●  Minder wateropname = minder voeropname! 

De gedachtegang richting het voeren van  
een koe moet dan ook zijn:

Wat kunt u doen?
Zorgen voor:
● Een optimaal hogedruk wateraanvoer systeem
●  Voldoende drinkbakken op de juiste plaats en hoogte
● Gemakkelijk te reinigen drinkbakken

Breektank met pomp voor voldoende  
druk en circulatie bij vorst

Hygi 400 met schuifafsluiter

Voldoende schoon  
drinkwater = meer melk!


