
‘Het gedrag van de koe liegt nooit,’ aldus Harry Sinnige van 
Mts. Sinnige in Hoonsterzwaag. Sinnige liet in de zomer van 
2017 twee HVLS verkoelingsventilatoren, type 730, door 
DSD Stalinrichting monteren in de ligboxenstal. ‘We hebben 
bewust voor twee ventilatoren gekozen, aangezien we  
één ventilator dicht bij de melkrobot wilden plaatsen.  
Zo ervaren melkkoeien de melkrobot ook bij warm weer 
als een prettige plaats.’ 

Sinnige is opgetogen over het effect van de ventilatoren. 
‘Als je iets doet, moet je het goed doen. De koeien ervaren 
een licht briesje in de gehele stal. Op warme dagen zijn de 
koeien vanaf elf uur in de ochtend tot ongeveer vijf uur  
‘s middags in de stal; op het heetst van de dag genieten ze 
kortom van de verkoeling van de ventilatoren. De koeien 

blijven mooi verspreid in de stal; we zien geen afwijkend 
gedrag. De voeropname blijft constant en ook de melk-
productie (circa 34 liter per koe per dag) en de gehaltes 
laten geen negatieve afwijkingen zien bij warme dagen. 
Het aantal melkingen op de robot schommelt tussen 2.8 
en 3.0 per koe bij volledige weidegang.’

Sinnige besluit: 

‘Met de HVLS ventilatoren maak je
het de koeien gemakkelijker om te 
kunnen blijven produceren op hoog 
niveau. Geef koeien de vrijheid en ze 
laten je zien wat ze prettig vinden.’
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‘ Met ventilatoren in de zomer maak 
je voor de koeien het verschil.’



  

Innova Grootvee Koebed

Comfortabel Innova Koebed

Een perfecte ligplaats voor koeien is essentieel voor  
een goede productie. Méér liggen = méér melk!
● Leverbaar in grootvee-, jongvee- en kalfuitvoering
● Vlak met Groef topdoek dikte 35 mm van hoogwaardig 

rubber met dubbele ingelegde wapening.
● Hoogwaardige Poly-Latex schuimvulling,  

nu 35 mm dik! (getest 30 mm)
● Totale dikte 40 mm!
● Geen kuilvorming
● Veerkrachtig en zeer goede slipvastheid
● Optimaal prijs/prestatieverhouding

Innova koebed 

Samenstelling Innova koebed
1  Rubbertoplaag vlak met groef profiel 35 mm dik 

met dubbele ingelegde wapening
2 Beschermfolie
3 Tape
4 Poly Latex onderlaag, dikte 35 mm
5 Betonbout
6 Compriband voor afdichting
7 Kunststof bevestigingsprofiel met betonbouten

Toplaag vlak met groef 



  

Innova Jongvee Ster® 150/140 Kalf
Jongvee

Kalf
Jongvee

Hoe van kalf naar koe?

● Volledig vrij ligbed en open kopruimte
● Door verzetten van neus- en schoftboom slechts  

1 type boxafscheidingen nodig voor 2 leeftijdsgroepen
● Type 150 schoftboom-/neusboomhoogte:
● 95/70 cm (8-11 maanden)
● 105/75 cm (11-14 maanden)
● Type 140 schoftboom-/neusboomhoogte:
● 80/50 cm (2-5 maanden)
● 90/55 cm (5-8 maanden)
● Tevens Super Comfort boxen aan horizontale buizen le-

verbaar

   Ster® 150 Ster® 140
Leeftijd:  8-14 mnd 2-8 mnd
Breedte ligplaats:  80-90 cm 65-80 cm
Ø buis (boxafscheiding):  1½’’ 1½’’

● Een perfecte ligplaats voor kalveren en jongvee
● Hoogwaardige Poly-Latex schuimvulling, 

35 mm met ingelegde wapening
● Toplaag vlak en groef
● Totale dikte 40 mm!
● Geen kuilvorming

Ster® 150/140

Innova kalf/jongvee matras

Een perfecte ligplaats is essentieel is voor een goede productie en een langere 
levensduur van de koeien. Dat weten we bij DSD Stalinrichting als geen ander. 
DSD heeft al ruim 12 jaar uitstekende ervaringen met Innova koebedden,  
resulterend in duizenden tevreden koeien (en melkveehouders). Kenmerkend 
voor Innova koebedden is de superzachte afwerking van de toplaag voor een 
niet-schurend oppervlak. Dit is zeer belangrijk ter voor koming van dikke hakken. 

De dubbel geweven textielinleg voorkomt scheuren, breuk, krimp en uitzetten 
van het rubber; goed voor een lang, zorgeloos gebruik. Doe uw koeien ook 
een plezier; neem contact op met DSD Stalinrichting voor meer informatie of 
een prijsopgave!

Melkveehouder Geert Jan Neef:

‘ Ik heb er geen moment spijt
van gehad en had het achter -
af veel eerder moeten doen. 
De koeien gaan direct sneller 
en makkelijker liggen.  
De rekensom is simpel: meer 
liggen is meer herkauwen,  
is meer melk!’
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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!


