
Nieuwsbrief van DSD 

Goed voorbereid de zomer in!

  

● STALINRICHTING

● WEBSHOP
● MESTVERWERKING
● STALVENTILATIE

Naast water en voer ziet DSD Stalinrichting frisse lucht als een primaire levensbehoefte van uw koeien. 

De afgelopen jaren is de gemiddelde temperatuur in Nederland gestegen, wat meer risico geeft op hittestress. Hittestress ont-
staat op het moment dat een koe haar lichaamswarmte onvoldoende kan afvoeren. Dit kan al bij een temperatuur van 20° C met 
een hoge luchtvochtigheid. Koeien met hittestress geven minder melk, hebben een verhoging van het celgetal, hebben een 
afname van de drogestofopname en heeft een negatief effect op vruchtbaarheid. 

Om hittestress te voorkomen is het belangrijk om de stal van voldoende frisse lucht te voorzien, door middel van luchtver-
plaatsing. De meest voorkomende vormen van ventilatie zijn dwarsventilatie, lengteventilatie en plafondventilatie. Aangezien 
elke stal anders is, kijken we graag met u mee naar de mogelijkheden bij u in de stal. 

Voorkom hittestress en verhoog dierwelzijn en bedrijfsrendement!



DSD Stalinrichting; uw gesprekspartner voor uw stal!

HVLS (High Volume Low Speed) ventilatoren

ABBI-FAN – XXP ventilatoren

Ons assortiment ventilatoren biedt altijd een verkoelende oplossing voor uw vee. Verkoelingsventilatoren 
bieden uw dieren dé comfortzone die nodig is om goed te kunnen blijven functioneren en presteren.

De ABBI-FAN 140 XXP ventilatoren zorgen voor een hoge luchtopbrengst (ca 50.000 m3 per uur) met zeer laag stroomverbruik. 
De ventilatoren zijn uitgerust met een permanent magneetmotor en een bijbehorende elektronische regeling. Dat betekent dat 
er een zeer hoog rendement gehaald wordt, die nog groter wordt naarmate het toerental lager is. De motoren zijn beduidend 
stiller, hebben een lange levensduur en vergen weinig onderhoud. De ventilatoren zijn perfect automatisch in te regelen op basis 
van temperatuur en eventueel luchtvochtigheid. Daarnaast valt de XXP onder de EIA regeling. 

Door de grote diameter kunnen deze ventilatoren een enorme 
hoeveelheid lucht verplaatsen tot wel ca. 640.000 m3/u 
(type 730). Het lage toerental zorgt voor een aangenaam 
licht briesje en maakt de ventilator fluisterstil. De ventilatoren 
zijn perfect auto matisch in te regelen op basis van tempe-
ratuur. 

De HVLS drukt de lucht naar beneden. Hierdoor is er een lucht-
kolom van ca. 2,5 meter zich verplaatst, deze via het dak, 
door de nok wordt afgevoerd. De aanzuigende werking draagt, 
via zijwandopeningen, bij aan de aanvoer van verse buiten-
lucht. HVLS valt ook onder EIA

Dwarsventilatie Lengteventilatie



DSD Stalinrichting; uw gesprekspartner voor uw stal!

Productassortiment
● Ligboxafscheiding
● Ligboxbedekking
● Voerhekken
● Ventilatoren
● Zijwandventilatie
● Mestverwerkingssystemen
● Drinkwatervoorziening
● Stalverlichting
● Afscheidingshekken
● Loopgangrubber

De producten van DSD Stalinrichting zorgen voor een perfect eindresultaat in uw stal!

Renovatie of nieuwe stal bouwen? 



  
DSD Stalinrichting; uw gesprekspartner voor uw stal!

Wilt u zelf meehelpen, zodat het sneller klaar is? Ook dat is 
mogelijk! Vele handen maken licht werk, waardoor u sneller 
plezier heeft van uw nieuwe stalinrichting.

Installeert u liever zelf? Dan hebben we diverse handleidingen 
klaarliggen. Komt u er even niet uit? Bel gerust voor advies 
zodat we u weer even op weg kunnen helpen.

De gespecialiseerde monteurs van DSD Stalinrichting hebben 
kennis van zaken en zijn voor elk project volledig uitgerust 
met professionele apparatuur. Geen klus is te klein of te 
groot; van het uitboren van kapotte standpijpen tot het  
installeren van een compleet zijwand ventilatiesysteem.

Tussendiepen 23  ●  9206 AA Drachten
T. 0519 228 100  ●  info@dsd-stalinrichting.nl

DSD staat voor Desirable Solutions for Dairy; uw koeien voelen 
zich opperbest in stallen voorzien van DSD stalinrichting. 
Alle DSD stalinrichtingsproducten en -oplossingen voldoen 
aan drie basisgedachten: ze zijn diervriendelijk, arbeids-
besparend én duurzaam. 

Veehouders die kiezen voor DSD Stalinrichting worden  
beloond door (melk)vee dat tot topprestaties in staat is.

Voor meer informatie www.dsd-stalinrichting.nl  

Melkveehouder Erwin Matthezing:

‘Puntgaaf, ook na elf jaar’

‘DSD heeft een eigen montageteam, 
ze komen afspraken na en hanteren 
een strakke planning.’

Scan de QR code  
en lees het hele verhaal


