
Klauw- en beengebreken zijn nog veelvuldig reden tot vroeg-
tijdige afvoer van melkkoeien. Mestgangen die regelmatig 
worden gereinigd helpen ziektedruk te verminderen en  
verhogen dierwelzijn en arbeidsefficiëntie

Op schone en droge vloeren bewegen uw ’topsportsters’ veel 
beter. Koeien hoeven minder behoedzaam te lopen en glijden 
minder vaak uit. Het resultaat is verbeterde klauw- en been-
gezondheid.

DSD Mestschuifaandrijvingen
DSD Stalinrichting levert 3 verschillende types mestschuif-
aandrijvingen:
● Haspelsysteem (touw/staalkabel)
● Kettingaandrijving
● Kabelaandrijving
Alle aandrijfsystemen worden aangestuurd door het DSDPLC 
besturingssysteem. DSD PLC besturing biedt 24 schakeltijden 
per etmaal. 

Mestsysteem onderdelen
DSD levert universele onderdelen voor verschillende typen
en merken mestschuiven. Bezoek www.dsdonderdelen.nl 
en bestel snel en direct de juiste onderdelen voor uw 
mestsysteem: mestschuiftouw, staaldraadkabel,  
klemmen, hoekwielen, kabelhoekwielen of tapbouten.  
DSD levert snel en accuraat, zodat u uw stal en koeien 
schoon kunt houden. 

DSD mestschuifsystemen
● Haspelaandrijving ● Kettingaandrijving
● Kabelaandrijving ● DSD PLC besturing
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Schone vloeren, schone koeien

● STALINRICHTING

● WEBSHOP
● MESTVERWERKING
● STALVENTILATIE

Buizen

Mestschuifsystemen hebben een grotere capaciteit dan 
mestrobots, zijn minder onderhoudsgevoelig en onderschei-
den zich eveneens door lagere onderhoudskosten.



DSD Mestschuifsystemen 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



Altijd voldoende én vers water voor uw koeien

Hygi 230 drinkbak met een inhoud van 175 liter, eenvoudige ophanging.

Hygi 400 drinkbak, 280 liter met grote capaciteit dankzij dubbele vlotter

Schuifafsluiter: voor eenvoudige reiniging van de drinkbak  
zonder natte handen!

DSD Combi-/Kamschuiven en V schuiven

DSD Hygi drinkbakken
● Op natuurlijke wijze drinken
● Enorme capaciteit
● Dier- en gebruiksvriendelijke afwerking
● Duurzaam uitgevoerd in RVS
● Robuuste, vereenvoudigde ophangconstructie
● Hygiënisch: gemakkelijke reiniging door middel van  

schuifafsluiter en schuin aflopende bodem

Gemaakt van gemakkelijk te reinigen RVS en met grote afvoer 
opening en schuin aflopende bodem voor maximale hygiëne. 
Alle Hygi drinkbakken vanaf 100 cm uitgevoerd met schuifaf-
sluiter van 75 mm doorlaat de Hygi 50 met afsluitdop 35 mm 

doorlaat. De schuifafsluiter onder de bak is zo geplaatst dat u 
voor het reinigen van de bak niet met de handen in het water 
hoeft. Hygi drinkbakken zijn leverbaar in 5 uitvoeringen:

Type  Lengte bak Inhoud 5 cm onder de rand
Hygi 400  400 cm 280 liter
Hygi 230  230 cm 175 liter
Hygi 180  180 cm 150 liter
Hygi 100  100 cm 85 liter
Hygi 50 50 cm 30 liter

DSD Hygi drinkbakken Voorraaddrinkbakken
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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 zijn:   

Hydrofoor met voorraadtank voor voldoende druk  
en hergebruik van voorkoelwater

Onderzoek van PennState University: Melkproductie t.o.v. waterkwaliteit
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Opbrengst per liter melk €  0,30 
Extra voerkosten (bij € 0,25/kg A-brok) €  0,125 -

Bruto marge per extra liter €  0,175

Bruto marge per koe/300 dagen €  52,50
Bruto marge 300 dagen/100 koeien €  5.250,00

Boxafscheiding toebehoren

Hekwerk toebehoren

Buis toebehoren

Draadbeugels

Kapbeugels

BuizenScharnierpunten

Mestverwerking onderdelen

Vkk 50/50 SYSLUITSD1.5/50

Vkk 50/50 SYSLUITSD1.5/50

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

Ook voor onderdelen kunt bij DSD terecht. Bestel deze snel en 
makkelijk op onze webshop www.dsdonderdelen.nl. DSD is 
naast stalinrichting eveneens het adres voor stalventilatie en 
mestverwerking. 

Een geoptimaliseerd hogedruksysteem met RVS drinkbakken 
kost voor 100 melkkoeien ca. € 6.500,- excl. 

Conclusie
Het vervangen van uw oude lage-druk drinkwatersysteem is een 
betrekkelijk kleine investering die een hoog rendement oplevert!

Daarom
Informeer bij DSD Stalinrichting naar de mogelijkheden van een 
drinkwaterscan op uw bedrijf!

Wat levert het op?
Bij een productie verhoging van 1 liter melk per koe/dag 

Bestel
snel en

eenvoudig
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