
DairyFeed J
Voersystemen voor kalveren

Voor gezonde groei 
van een nieuwe generatie
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Nu kunt u bezig met 
management in plaats van voeren

Een gezonde kalveropfok is het begin van een prestatiegerichte 

en winstgevende melkveehouderij. De automatische 

voersystemen van GEA bieden de optimale basis voor een 

succesvolle kalveropfok. Ze geven uw kalveren precies wat ze 

nodig hebben en beperken uw arbeid tot een minimum. 

De ideale curve voor gezonde groei

Ieder kalf ontwikkelt zich anders – hierdoor is individueel 

voeren de sleutel tot success. De automatische voersystemen van 

GEA worden zo geprogrammeerd dat elk individueel dier (voor 

opfok, voeren of mesten) krijgt wat het nodig heeft voor een 

gezonde groei. 

Gezonde voeding door constante controle 

Een plotselinge verandering in de voeropname is een indicator 

voor een verminderde gezondheid. Daarom registreren de 

voersystemen van GEA het eet- en drinkgedrag van de kalveren 

en worden eventuele afwijkingen onmiddelijk gemeld. 

Dit vereenvoudigd de controle van de kalveren en beperkt 

dierenartskosten. Hierdoor is een gezonde en snelle groei 

gegarandeerd.  

Besluit in de eerste paar weken.

1 Slokdarm
2 Pens
3 Netmaag
4 Boekmaag
5 Lebmaag
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De slimme generatie 
automatische voersystemen

Goed zicht
Door de transparante poedercontainer is het vulniveau 
snel en eenvoudig te controleren. U ziet in één oogopslag 
hoeveel poeder in het voerstation zit. Optioneel: container 
in roestvrij staal; vulsensor

Klik en sluit 
Door het handvat en het nieuwe flexibele 
vergrendelingssysteem kan de extra doseringsunit 
eenvoudig worden vastgeklikt of verwijderd van het 
vliegengaas. Hierdoor kunnen voedingssupplementen 
gemakkelijk en snel  
worden toegevoegd.

Het kan niet preciezer!
Het optionele automatische kalibreersysteem zorgt ervoor 
dat de weegunit alle doseringen nauwkeurig bepaalt en 
controleert. Dit bespaart veel tijd en u bent altijd verzekerd 
van de juiste dosering. 

C600smart
C400smart

Zodra het kalf bij het drinkstation wil gaan drinken, wordt de juiste samenstelling snel, hygiënisch 

en betrouwbaar aangemaakt. Leeftijdsafhankelijk en individueel, ook met verse melk. Hierdoor 

krijgen uw kalveren de ideale basis voor een gezonde groei. De nieuwe generatie kalveren 

voersystemen heeft de beproefde basiskenmerken en is in de nieuwe smart versie uitgebreid met 

enkele extra’s en verbeterde functies: 

En uw kalveren groeien.
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Eenvoudige bediening
De automatische kalverdrinkstations zijn uitgerust met een eenvoudig 
te bedienen handterminal. De nieuwe gebruiksvriendelijke interface 
met extra toetsen en een groot display maakt het lezen comfortabel. 
De helderheid en het contrast kunnen eenvoudig worden ingesteld 
via de software. Data kan snel en eenvoudig worden ingevoerd door 
middel van het numerieke toetsenbord, bijvoorbeeld voor het zoeken 
naar dieren en het instellen van de voerschema’s. Met sneltoetsen krijgt 
u direct een overzicht van een groep kalveren of een individueel dier. 

Optimale temperatuurcontrole, smakelijke melk
Door de IQ warmteregeling wordt de melk altijd op de juiste  
temperatuur bereid, in elk seizoen en onder alle weersomstandig- 
heden. Gedurende de dag krijgen de kalveren zo hun smakelijke hap 
op gezette tijden binnen.

C600smart
C400smart
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•   Individueel, nauwkeurig en vers gemaakte melk•   Altijd de juiste temperatuur dankzij de IQ warmteregeling•   Dispenser voor het tot op de gram nauwkeurig toevoegen van kleine 
hoeveelheden supplementen (poedervorming of vloeibaar)•   Eenvoudige automatische reiniging door verschillende spoelprogramma‘s 

•   Eenvoudige bediening met de handterminal of via de PC  •   DMS 21 integratie via de DP kalvervoermodule•   Eenvoudige controle met de ‘CalfCloud‘ management tool,  
waar u ook bent



CalfCloud – De nieuwe generatie 
van automatisch kalvervoeren 

De CalfCloud is een betrouwbare management tool voor u als moderne boer, waarmee de 

kalveren en de voersystemen gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden via de computer. 

De perfecte aanvulling op de slimme voersystemen van GEA, die direct verbonden kunnen 

worden met een (draadloos) internet netwerk. 

Standaard toegang tot het web

U kunt uw voersysteem gemakkelijk aansluiten op het internet 

via Ethernet of Wi-Fi, en automatisch uw apparaat en kalverdata 

opslaan in de CalfCloud. Vanaf daar kunnen alle gegevens 

worden bekeken, gecontroleerd en aangepast  

wanneer nodig. De CalfApp kan worden gebruikt op elk 

apparaat met internettoegang. De App is simpel en intuïtief  

in gebruik, wat het een nuttige monitoring tool maakt om  

elke dag te gebruiken.
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Moderne netwerkmogelijkheden 

• Krachtige processor met ethernet interface

• Simpele netwerkstructuur – gateway niet langer vereist

• Standaard netwerkondersteuning

• Software communicatie module voor het verbinden met de 

voercomputer standard inbegrepen

• Toegang op afstand via het ‘NetTerminal’ programma via  

de PC

 Automatische data opslag en toegang op afstand

• Automatische data opslag en backupfunctie

• Toegang via het internet (opties voor remote management, 

support en updates)

• CalfApp is beschikbaar 

voor tablets, 

smartphones en 

PC’s voor efficient 

diermanagement

• Optimale controle met 

voersysteemtoegang op 

smartphones of tablet – 

waar u ook bent 

•   Alle kalver- en voederdata in een oogopslag•   Bespaar tijd en moeite aangezien kalveren snel en makkelijk 
gecontroleerd kunnen worden vanaf elke locatie•   Betere veiligheid door automatische data opslag en backups•   Hogere kwaliteitsstandaard door verbeterde standaard 

fittings  

•   Nauwkeurige data voor individuele dieren  •   Onderhoud op afstand door de service specialist



Voorbeeld 
automatisch 
kalvervoeren

* Verse melk kan worden gezuiverd met het UV  

Pure zuiveringssysteem voor kalvermelk. Het 

systeem doodt bacteriën, terwijl de belangrijke 

voedingsstoffen worden behouden. Het UV Pure 

systeem is exclusief verkrijgbaar bij GEA. 
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1  Extra voeding (concentraat, etc.)
2  V640smart
3  Voederstation (enkel/groep)
4  Watertrog
5  Kalverbox (25 sq. ft. per kalf)
6  Loopgang
7  Melkruimte (UV Pure*, koeltank, etc.)
8  Opslag
9  Kantoor

 

 

7

1

4 4

56 68

9

5 5 5

11 2

3 3 3 3

44



8 · CR100 Rail Systeem

CR100 Rail Systeem – 
Geautomatiseerd individueel voeren

Flexibele bruikbaarheid met volledige controle.

V600smart  /  V640smart voor alles

Het CR100 rail systeem is gecontroleerd en voorzien van 

melkvervangend voer of verse melk door de V600smart/ 

V640smart voersystemen. Dit zorgt ervoor dat de voorbereiding 

van het voer, transport en het verdelen niet meer nodig is. Ook 

hoeven de emmers en apparatuur niet meer handmatig schoon 

gemaakt te worden. Dierenzorg is niet langer gebonden aan 

vaste tijden. 

De voersystemen voor jongvee verzamelen de nodige informatie 

over kalvermanagement, zoals de consumptie en drinksnelheid, 

met een simpele druk op de knop. Tijdens de eerste 14 dagen 

worden de kalveren vaak gehouden in individuele boxen voordat 

ze naar een grotere box verhuizen. Dit is geen probleem voor de 

V600smart/V640smart, omdat de groep met kalveren ook wordt 

gevoerd via voerstations met speciale identificatie. 

De uitgebreide functies van de voersystemen steunen het 

operationeel management en maken het mogelijk om de 

ontwikkeling van de kalveren te volgen gedurende de hele 

opfokperiode. De data van de kalveren uit de individuele boxen 

wordt meegenomen wanneer deze zich bij de groep voegen, 

en is ook beschikbaar op uw smartphone, tablet en PC via de 

CalfManager software. 

Hoe het werkt

Het CR100 rail systeem beweegt langs elke kalverbox om het 

voer dierspecifiek en gecontroleerd te verspreiden, tot 8 keer per 

dag. Een servoaangedreven slangenpomp verplaatst het voer 

naar de speen, waardoor zelfs de jongste kalveren comfortabel  

kunnen drinken. 

 

SLECHTS 1 MOBIEL VOERSYSTEEM

Slechts één slang staat in directe verbinding van het mixstation 

tot de speen. Hierdoor zijn er geen vuile hoeken of 

wachtcontainers waarin de melk  kan bederven. Een slim 

verwarmingsysteem is geïntegreerd in de slang om een 

aangename drinktemperatuur te bereiken, zelfs in de winter. 



Gemakkelijke en comfortabele kalf training.
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CR100 Rail Systeem – 
Geautomatiseerd individueel voeren

Veel, vaak, altijd vers!

Flexibele bruikbaarheid

Één CR100 systeem kan tot 32 individuele kalfboxen bedienen. 

Het automatische voersysteem kan tot 4 CR100 systemen 

bedienen, waardoor een totaal van 128 kalveren gevoerd kunnen 

worden door een enkele kalverenvoeder. Een combinatie van 

individuele- en groepsboxen is ook mogelijk.

Het nieuwe CR100 systeem is veelzijdig en flexibel in gebruik, 

inclusief gemakkelijke integratie in oudere bestaande gebouwen.  

Hiernaast is het ontwerp gestroomlijnd en de afgiftearm heeft 

nu een geïntregeerde trainingknop en LED voor bevoegdheid. 

Gemak voor boer en kalf

Een LED lichtstrip die is toegevoegd aan het exterieur 

van de CR100 maakt de controle van dieren in het donker 

gemakkelijker. Een akoestisch signaal versterkt de 

conditionering van de kalf om te beginnen met drinken.

Optimale hygiëne

Automatische reiniging voor en 

na elke voercyclus verminderd 

werkzaamheden en garandeert 

optimale hygiëne. Buiten de 

voedertijden zit er geen melk  

in het systeem, zodat er geen 

ruimte is voor de groei van 

microben. Een optionele speenreiniging kan worden ingezet 

door de speen extern af te spoelen met vloeistof na elke 

kalvervoeding.

Reiniging van de top.

Voordelen

Gezonde groei Minder arbeid/ Optimale 

hygiëne

• Versnelde gewichtstoename 

tot 8 voedingen per dag

• Gezonde kalveren met vers 

geprepareerde, leeftijds-

gebonden porties met opti-

male voedertemperatuur. 

• Zwaar lichamelijk werk is 

beperkt

• Routine handelingen  

(emmers reinigen, etc.) niet 

meer nodig 

• Automatische reininging voor 

en na elke voedercyclus

• Optionele speenreiniging

Tijdsbesparing Effectief in gebruik

• Het automatische systeem 

zorgt voor voorbereiding, 

pompen en het voeren zelf

• Flexibele planning van  

alledaagse controle taken. 

• Snellere training door weder-

zijdse observatie

• Combinatie van individuele- 

en groepsboxen mogelijk

• Gecontroleerd voeren door 

dierspecifieke consumptie

• Een enkel voersysteem kan 

128 kalveren voeren



1  De waterklep opent de toevoer naar de speciale boiler.
2  Nauwkeurig op temperatuur gebrachte porties water 
 (0,25 l) worden in de mixer gepompt. 
3  Vanuit het poederreservoir wordt melkpoeder toegevoegd  

in de mixer. 
4 Voerverstrekking via zuigslang en speen – zonder wachten. 

Extra voor het gecombineerde automatische melkstation:
5 Warmtewisselaar voor het voorzichtig en snel opwarmen van 

verse melk. 

C400smart

Voor het verstrekken van verse melk of poedermelk kan de 

C400smart met maximal twee speenstations gemakkelijk 

50 kalveren voeren.  

De krachtige 32-bit ‘H’ processor heeft uitgebreide 

toepassingsmogelijkheden. Andere randapparatuur kan  

worden verbonden met de C400smart. Zo is met  

DairyFeed J1 1100 krachtvoerafhankelijk spenen mogelijk en 

kunnen supplementen worden gedoseerd, bijvoorbeeld bij het 

gebruik van elektrolyten. Voor het behoud van gezonde kalveren 

is een verbeterd medicatieprogramma beschikbaar.

Eenvoudig instapmodel.

1

2

3

3
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Het binnenwerk van 
de machine

SD-kaart voor data back-up

 
Alles in één overzicht 

Het monitoren van kalveren is een belangrijk onderdeel van de 

bedrijfsvoering, met name tijdens de opfok. Met de DairyPlan 

DP kalvervoermodule kunnen alle individuele Dairy Feed J 

melkstations in DMS 21 worden geïntegreerd. Hierdoor kunt u op 

uw beeldscherm eenvoudig de kalverlijsten volgens het voerschema 

bekijken. Gegevens van randapparatuur en individuele dieren 

kunnen op ieder moment worden bekeken door middel van de 

netwerkverbinding met uw PC. 
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V600smart

De V600smart automatische kalverdrinkautomaat staat voor 

de laatste technologie, wat resulteerd in hogere prestaties, 

meer flexibiliteit en groter gebruiksgemak. Individueel 

geprogrammeerd kan het systeem 60 kalveren voeren met 

gebruik van twee speenstations. Modern kalfmanagement 

voor een gezonde groei van kalveren: iedere dag, individueel 

en betrouwbaar. 

Meer functiemogelijheden   

Met een uitbreiding naar 4 speenstations kunnen maximaal 

120 opfokkalveren worden gevoerd. De optionele kali-

bratiewegers en de toevoeging van randapparatuur maken 

de V600smart een onverslaanbaar managementinstrument 

met nagenoeg onbegrensde mogelijkheden. Dit systeem 

voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot arbeids- 

besparing, diergezondheid en groei. 

 

Geavanceerd en eenvoudig. 

Intensieve mixer: de mogelijkheid om flexibele porties van 250 tot 500 ml 

te mixen zorgt voor een optimale groei van kalveren. 

De voerunit met herkenningssysteem 

voor nek- en oorresponders. 
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V600smart en V640smart

GEA heeft ook de juiste oplossing voor kalveropfok op grote 

bedrijven. Een upgrade van de V600smart naar een V640smart 

geeft nog betere prestaties en is zelfs eenvoudiger in gebruik. 

Het volledig automatische reinigingsmechanisme maakt gebruik 

van een doseerpomp voor spoelmiddel, waardoor alle delen die 

met de melk in aanraking komen snel en betrouwbaar worden 

schoongemaakt. Daarnaast zorgt de geoptimaliseerde voerpomp 

voor een betere hygiene, omdat de intensieve circulatie de  

zuigslangen reinigt. 

Kalveropfok op grote schaal.

Eenvoudig energie besparen

De innovatieve en energiezuinige circulatiepomp die in de 

V640smart wordt toegepast kan tot 30% besparen op energie- 

verbruik! 

4 keer een winnaar!

De Quattro module voorziet 4 kalveren per station gelijktijdig 

van melk. De servo-gestuurde pomp, die op elk station is  

geïnstalleerd, voert de kalveren afhankelijk van hun leeftijd, 

zodat ieder kalf naar eigen behoefte wordt gevoerd. Dit verzekert 

een optimale groei! De Quattro module kan eenvoudig worden  

geïnstalleerd bij de V600smart en V640smart, en maakt het 

mogelijk om met één automatisch drinkstation tot 120 kalveren 

te voeren. 

12 · DairyFeed J



Automatische voersystemen

Specificaties/Apparaten C400smart V600 / 640smart

Model en versie

Poeder / Water

Combi (poeder en verse melk)

Verse melk −

Roestvrijstalen tank (optioneel)

Standaarduitrusting

Warmtewisselaar met gescheiden verwarming circuits   1   2

Minimale bedrijfstemperatuur

Elektronische warmteregelaar (IQ)

Electrode in de mixer  (1 electrode)  (2 electrodes)

1ste stop klep voor voerstation  

Knop voor training pomp in voerstation

Volledig automatische HE-reiniging   2   2 / 3

Automatische reiniging van de kleppen −  

Automatische waterflow meter −  

Ethernet verbinding (netwerk)   

Performance eigenschappen

Melkpoeder capaciteit (kg)/met top sectie 400 mm 35 35/50

Capaciteit boiler / warmtewisselaar (kW) 2.5 5

Motor vermogen melkpomp V4a 120 W 1 250 W 2

Prioriteitscontrole

Parallel voeren “Synchrofeed” −  2

Portiegrootte (liter) 0.25 of 0.5 0.25 of 0.5

Maximaal aantal voerstations met prioriteitscontrole 2 4

Diercontrole (bij de kalvervoeder)

Voerbevoegdheid /dag

Voerconsumptie en drinksnelheid

Aantal bezoeken/ aantal afgebroken

Gedronken hoeveelheid per dier/ alle dieren

Alarm dieren/berichten bij vervallen

Diercontrole (via App + Cloud)

Status overzicht voersystemen   4   4

Status overzicht kalveren   4   4

NetTerminal   4   4

Kalender   4   4

Gedetailleerd overzicht kalveren – tabularly + graphically   4   4

Gedetailleerd overzicht voersystemen – graphically   4   4

Geschiedenis kalveren (App + CalfCloud)   4   4

Aan u de keus!
GEA heeft de juiste machine voor ieder bedrijf, toegespitst op de manier van opfokken, het aantal kalveren 

en de bedrijfsgrootte. De automatische melkstations kunnen worden voorzien van individuele accessoires, 

zodat ze precies aan uw eisen voldoen.  

C400smart

V600smart

V640smart

 Series
 Optioneel / Accessories

 – Niet beschikbaar
1) Alleen combi
2) Combi en verse melk
3) Met alarm reinigingsmiddel leeg
4) Deze functie kan alleen worden  
 gebruikt wanneer de 
 overeenkomende apparatuur is  
 geïnstalleerd 
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Accessoires voor 
automatische voersystemen

Vers melkvat met agitator

• Roestvrijstalen vat en deksel

• Capaciteit van 120 liter 

• VA agitator mechanism met interval 

besturing

• Geen lasnaden

• Met diepliggende uitvoer voor  

complete leging en makkelijke 

reiniging

Dampscherm

• Minder condensatie en zo ook 

minder aangekoekt melkpoeder of 

additieven 

Doseerpomp

• Automatische toevoeging van  

vloeibare additieven of  

reinigingsmiddelen

• Nauwkeurige en betrouwbare  

meting door betrouwbare  

versnellingsmotor

Voerstation uitbreiding 

CalfProtect

• Beschermt de drinkende kalf 

• Minder werkdruk m.b.t. het trainen 

van kalveren

• Minder competitiedruk binnen 

grote groepen kalveren met  

verschillende leeftijden

• Simpele upgrades mogelijk

Dispenser voor poeder additieven 

• Tot op de gram nauwkeurige  

verrijking van hoog  

geconcentreerde additieven

• Hoge capaciteit (tot 4kg) voor  

additieven gedoseerd in grote  

hoeveelheden, bijvoorbeeld  

eletrolyten en dieet additieven

Verwarmingskabel

• Betrouwbare vorstbescherming voor 

koude omgevingen

• Met temperatuurregeling 

Vlieg bescherming

• Betrouwbaar beschermd tegen 

vliegen

• Grote zeefplaat waar stoom  

makkelijk door kan ontsnappen

• Kan gebruikt worden met de  

dispenser voor kleine hoeveelheden 

en/of dispensing pomp

Servo control

• Voor zuigpunten op afstand of hoge 

plaatsen

• Maakt het voeren gemakkelijker

Pulserende perslucht reiniging

• Volledig automatische reiniging van 

zuigslang en speen

• Door het volledig automatisch 

droogblazen blijft er geen  

melkresidu achter in de zuigslang 

en speen

14 · DairyFeed J



DairyFeed 
J 1100

Het vroegtijdig gebruiken van krachtvoer 

versnelt de groei van jonge kalveren en 

kan het gebruik van duurdere  

melkproducten sneller onnodig maken. 

Het krachtvoersysteem DairyFeed J 1100 

is daarom een ideale uitbreiding op de 

kalverdrinkautomaten van GEA.  

In samenwerking met het  

DairyManagementSystem 21 zorgt dit 

systeem voor een exacte en  

individuele toewijzing van krachtvoer in 

een optimale dosering. Vanuit de 110 liter 

krachtvoercontainer wordt het volume 

exact gedoseerd. Een lichtsensor beheert 

en reguleert de voerhoeveelheid en zorgt 

ervoor dat bijvullen alleen plaatsvindt als 

de roestvrijstalen voerbak helemaal leeg 

is. Afwijkingen in de voeropname worden 

snel herkend, waardoor het besmettings- 

risico wordt verkleind. Op deze manier 

kan krachtvoeropname ook worden  

gebruikt om de toediening van vloeibaar 

voer te beheersen. 

Krachtvoersysteem DairyFeed J 1100 in gebruik.
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GEA is a global technology company with multi-billion euro sales operations in more than 50 countries. Founded in 

1881 the company is one of the largest providers of innovative equipment and process technology. GEA is listed in the 

STOXX® Europe 600 Index. In addition, the company is included in selected MSCI Global Sustainability Indexes.

We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity
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GEA Nederland

GEA Milking & Dairy Farming  

Vestaweg 5

8938 BA Leeuwarden

Tel +31 73 6203 111

nederland@gea.com 

gea.com

GEA Nederland

GEA Melkwinning & Stalinrichting

Vestaweg 5

8938 AV Leeuwarden Tel +31 (0)58 29 111 80 gea.com/nederland ©
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GEA Group is een wereldomvattend bedrijf op het gebied van mechanical engineering met een omzet van miljarden 

euro en activiteiten in meer dan 50 landen. Het in 1881 opgerichte bedrijf is een van de grootste leveranciers van 

innovatieve apparatuur en procestechnologie. GEA Group is genoteerd aan de STOXX® Europe 600 index.

Wij leven naar onze waarden.
Toonaangevend • Passie • Integriteit • Verantwoordelijkheid • GEA-versity
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GEA Nederland

GEA Milking & Dairy Farming 

Hidalgoweg 8, 8938 BA Leeuwarden Tel. +31 582 911 180

nederland@gea.com

gea.com


