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‘De kalveren drinken meer als er de 
hele dag door melk beschikbaar is.’

Onbeperkte toegang tot versbereide melk 
tijdens de eerste 10 levensweken levert 
rendement op. De lichaamsgroei van het kalfje 
wordt positief beïnvloed door de onbeperkte 
toegang tot versbereide melk in de eerste 
35 dagen en door het geleidelijk opvoeren van 
de inname van ruw- en krachtvoer tijdens de 
daaropvolgende 35 dagen. 

Roy Pelgrim
Etten, Nederland
“We werken nu al ongeveer anderhalf jaar 
met de Lely Calm en we zien dat de kalfjes 
graag naar de drinkautomaat gaan. Ze 
drinken meer melk dan in de tijd dat we 
tweemaal daags met de hand circa 5 liter 
melk verstrekten. Als gevolg daarvan is 
de ontwikkeling van de kalveren tijdens 
de speenperiode aanmerkelijk verbeterd. 
Daarnaast voorkomen we een teruggang 
in het spenen door de hoeveelheid melk 
heel geleidelijk af te bouwen.”

Dit bevordert de gewenste, geleidelijke ontwikkeling van een 
gezonde pens en van de algehele groei. Meer in het bijzonder, 
zijn vaarzen sneller volgroeid en de vitaliteit, vruchtbaarheid 
en melkproductie worden positief beïnvloed tijdens de gehele 
levensduur van de melkkoe. Dankzij de automatisering van het 
voeren van kalveren profiteert u niet alleen van een snellere 
groei; het geautomatiseerde kalverdrinksysteem maakt tevens 
een einde aan terugkerende taken en zwaar werk. De Lely 
Calm maakt uw kalveren gezonder en sterker, en uw dagelijks 
leven flexibeler.

Slim voeren loont

Uw resultaten worden nadrukkelijk 
beïnvloed door uw fokstrategie
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Onderzoek Melkopbrengst
Denemarken (Foldager & Krohn, 1994) + 1.402 kg
Denemarken (Foldager et al., 1997) + 519 kg
Israël, (Bar-Peled et al., 1998) + 454 kg
VS, NY (Ballard et al., 2005) + 700 kg
VS, MI (Davis Rincker et al., 2006) + 499 kg
VS, IL (Drackley et al., 2007) + 835 kg
VS, MN (Chester-Jones et al., 2009) + 998 kg
Gemiddeld + 772 kg

Van nature drinken kalfjes de hele dag door een aantal porties melk bij hun 
moeder. Zowel de maaginhoud als de ontwikkeling zijn afgestemd op het 
natuurlijke drinkgedrag. Kalveren groeien snel tijdens de eerste periode van hun 
leven door de mogelijkheid om onbeperkt verse melk op de juiste temperatuur 
te drinken. Dat heeft een positieve invloed op de vitaliteit, vruchtbaarheid, 
melkproductie en levensduur van de melkkoe. 

Verdubbeling van het geboortegewicht

De eerste 35 levensdagen zijn van het grootste 
belang voor de groei van kalveren. Tijdens die eerste 
7 weken moet het geboortegewicht van kalveren 
zelfs minstens worden verdubbeld. Dat kan alleen 
worden bereikt als het kalfje door de dag heen 
tot 12 liter kan drinken. Uiteindelijk leidt dat niet 
alleen tot een gewichtstoename per dag, maar 
tevens tot een goede pensontwikkeling en een hoge 
voerinname in een later stadium.

Minder melk, verhoogde inname van droge stof

Na de eerste 35 dagen kan de melkverstrekking 
worden teruggebracht tot nul op dag 70. Om te 
voldoen aan de energiebehoeften, beginnen 
kalveren ruw- en krachtvoer in te nemen. Bij een 
langzame toename van de porties ruwvoer en het 
afbouwen van de porties melk ontwikkelt de pens 
zich geleidelijk en gezond. Bovendien worden een 
teruggang in het spenen en stress vermeden als het 
kalfje langzaam kan wennen aan minder melk en 
meer ruwvoer.

Pensontwikkeling

De pens ontwikkelt zich in een reactie op de 
aanwezigheid en fermentatie van voer. Het voeren 
van hooi is van invloed op het pensvolume, terwijl 
de ontwikkeling van penspapillen wordt bevorderd 
door krachtvoer.

Verhoogde melkproductie

Als een kalf het ideale gewicht sneller bereikt, 
is het ook eerder gereed voor inseminatie 
en melkproductie. Onderzoek toont aan dat 
intensief gevoerde kalfjes een significante 
hogere melkopbrengst hebben dan conventioneel 
gevoerde kalveren.

Een soepele overgang van 
melk naar vast voer
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Het frequenter voeren van kalveren past beter bij hun natuurlijke drinkgedrag. 
Een kalverdrinkautomaat is dé oplossing voor het frequent, geautomatiseerd 
voeren van kalveren. Voor het melkveebedrijf levert dit diverse voordelen op: 
een gezonde groei van de kalveren, optimale hygiëne en arbeidsbesparing. 
Bovendien worden de kalfjes voorbereid op hun toekomst.

De voordelen van 
geautomatiseerd voeren 
van kalveren

Gezonde groei van kalveren

De capaciteit van de lebmaag is beperkt van 1,5 tot 
2 liter per portie. De melkinname en spijsvertering 
worden bevorderd als er gedurende de dag 
meerdere, kleinere porties worden verstrekt, 
in plaats van een emmer melk in de ochtend en 
avond. Dit resulteert in een beter gebruik van 
alle voedingsstoffen en een hogere dagelijkse 
gewichtstoename.

Optimale hygiëne

Het voeren van kalveren via een geautomatiseerd 
systeem verbetert de hygiëne en algehele 
diergezondheid. Automatische kalverdrinksystemen 
zorgen zélf voor reiniging, in tegenstelling tot de 
handmatige reiniging van emmers en spenen. De 
groei van bacteriën wordt beperkt doordat er enkele 
malen per dag wordt gereinigd en gespoeld met 
effectieve middelen. Een schoner systeem is zonder 
meer gunstiger voor de kalfjes.

Arbeidsbesparing

Afgelopen met het vullen van melkemmers, het 
zeulen met zware emmers en het handmatig voeren 
van kalveren. Alle voerfaciliteiten hoeven niet 
meer dagelijks te worden schoongemaakt. Met een 
geautomatiseerd kalverdrinksysteem komt dus een 
groot aantal taken te vervallen. De werkdag van de 
melkveehouder wordt dus flexibeler, met méér tijd 
voor andere werkzaamheden op het bedrijf.

Jong geleerd ...

Groepsbehuizing helpt kalveren om te leren hoe 
ze zich in een kudde moeten gedragen. Zelfs op 
jonge leeftijd wennen kalfjes al aan concurrentie 
en dominant gedrag. Als ze leren om een drinkbox 
in te lopen voor melk, gaan ze op latere leeftijd ook 
gemakkelijker naar de melkrobot.

“Dankzij de voerautomaat 
kan het kalf natuurlijke 
voerpatronen volgen.”

Jeff Lester
Shrewsbury, Verenigd Koninkrijk 
“Wij gebruiken de Lely Calm kalverdrinkautomaat nu al 11 jaar en hebben 
met groot succes meer dan duizend kalfjes opgefokt. Alleen een vliegende 
start voor onze vervangingsvaarzen staat garant voor levenslange 
prestaties. De drinkautomaat stelt de kalveren in staat om natuurlijke 
voerpatronen te volgen, waarbij de melk altijd op de juiste temperatuur is. 
Het systeem is hygiënisch en geeft vroegtijdig aan als een kalfje niet in orde 
is, zodat er tijdig kan worden ingegrepen.

Vóór de komst van de drinkautomaat hadden mijn vrouw en ik allebei 
rugklachten door het zeulen met zware melkemmers. En nu wordt de melk 
vers gemengd voor elk individueel kalfje, zonder ook maar enig tilwerk.”
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Voor een verbeterde diergezondheid

De voordelen

Het voeren met de Lely Calm resulteert 
in gezondere kalveren en - uiteindelijk - 
productieve melkkoeien. Beide resultaten zijn 
een direct gevolg van:

• onbeperkte toegang tot versbereide melk 
in kleine porties, met een consistente 
concentratie en op de juiste temperatuur;

• ongestoord drinken dankzij gelijktijdig 
bereiden en voeren.

De Lely Calm staat tevens garant voor een 
goede doorloop en mengverhoudingen. Dat 
zorgt voor een goede gewichtstoename, zelfs 
als er een groot aantal kalveren moet worden 
gevoerd. Dankzij intelligent software heeft u 
perfect inzicht in de melkinname. Tot slot is 
de Lely Calm dankzij een breed pakket van 
accessoires een voersysteem op maat.

De machine

Het geautomatiseerde voersysteem is 
opgebouwd uit verschillende componenten, 
die met elkaar garant staat voor alle eerder 
genoemde voordelen.

1. Een voerautomaat, leverbaar in 
twee modellen, elk in verschillende 
uitvoeringen. Beide modellen omvatten 
standaardapparatuur met verschillende 
extra opties voor nóg meer voordelen.

2. Een drinkstation dat is opgebouwd uit een 
hygiënebox en een uitlees- en speenunit.

3. Speciale producten voor dagelijkse 
reiniging om een voortreffelijke hygiëne 
te waarborgen.

4. Intelligente software voor real-time inzicht 
in het drinkgedrag van uw kalveren.

Het Lely Calm geautomatiseerde drinksysteem is bedoeld voor alle 
veehouders die écht geven om de gezondheid van hun kalveren. 
Dankzij de verstrekking van kleine, precies op de leeftijd afgestemde 
porties ontwikkelen kalfjes zich tot sterke en gezonde melkkoeien; 
vitaal, vruchtbaar en productief tijdens hun gehele leven in de stal.

Lely Calm
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Lely Calm Compact en Vario

De Calm Compact kan via twee voerstations 
vers voer verstrekken aan maximaal 50 
kalveren. De Calm Vario kan maximaal 120 
kalveren bedienen via vier voerstations.

Kunstmelk en verse melk

Beide modellen zijn geschikt voor gebruik met 
alleen kunstmelk, of met een combinatie van 
kunst- en verse melk.

Synchrofeed

Alleen beschikbaar voor de Calm Vario bij gebruik 
van meer dan twee drinkboxen. De krachtige 
slangenpompen bedienen gelijktijdig maximaal vier 
voerboxen met vers voer en ondersteunen tevens de 
jongste kalfjes bij het drinken.

Automatische kalibratie

Uitsluitend beschikbaar voor Poeder- en Combi-
voerautomaten. De kalibreerschaal onder de mengkom 
kalibreert de voercomponenten tijdens het voeren en 
past deze zo nodig aan.

Antivliegenscherm

Het antivliegenscherm voorkomt dat er vliegen in 
het voer terechtkomen, zodat optimale versheid is 
gewaarborgd. Het geperforeerde oppervlak zorgt voor 
optimale luchtcirculatie.

De Lely Calm kalverdrinkautomaat is leverbaar in twee modellen. Het verschil is 
gelegen in het aantal kalfjes dat tegelijkertijd kan worden gevoerd. Elk model is 
beschikbaar in verschillende uitvoeringen en kan bovendien worden uitgerust 
met extra opties. Wat u ook kiest, u heeft hoe dan ook het voordeel van gezonde 
en sterke kalveren.

Keuzes om te 
beantwoorden aan de 
behoeften van uw kalveren

De Lely Calm is standaard ingericht op het internet 
en wordt geleverd met een Ethernetaansluiting voor 
internet. Nog een standaarduitrusting is de voerpomp 
- te bedienen vanaf het voerstation - voor een 
gemakkelijke training van kalfjes.

Wat u ook kiest, alle systemen zijn volledig 
geautomatiseerd.

Opties Additievendispenser en 

tweede reinigingsmiddel

Via de dispensers voor poedervormige en vloeibare 
additieven worden volautomatisch toevoegingen 
en elektrolyten in exacte doses per individueel dier 
verstrekt. Het tweede reinigingsmiddel garandeert 
een voortreffelijke hygiëne voor de dispensers. Voor 
de automatische reiniging worden zowel zuur- als 
alkalineproducten gebruikt.

Maxiflex voerbox

De hoogte en breedte van de voerbox van het 
voerboxframe zijn verstelbaar; het frame kan 
ook worden gecombineerd met een opklapbaar 
scharnierend frame.

Elektronische weegschaal

Regelmatig wegen van de kalveren biedt 
aanvullend inzicht in de ontwikkeling. De 
elektronische plateauweegschaal weegt de kalveren 
automatisch tijdens het voeren en registreert de 
gewichtsontwikkeling.

Krachtvoerautomaat

De krachtvoerautomaat legt de inname van 
krachtvoer per kalf vast en maakt het mogelijk 
om de dieren, afhankelijk van de voerinname, 
individueel te spenen. Dit staat garant voor 
diepgaand inzicht in de gezondheid van de kalveren.

Alle modellen en uitvoeringen omvatten 
een volledig voersysteem, maar toch valt 
er nog veel te kiezen. Dankzij een breed 
aanbod van opties en accessoires kan het 
voeren van kalveren nóg gemakkelijker 
worden gemaakt.
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Het drinkstation is de verbinding tussen de kalveren en de Lely Calm. Hier melden de 
kalfjes zich om versbereide melk op de juiste temperatuur te drinken. Het drinkstation is 
gemakkelijk in gebruik. De kalfjes kunnen hier gemakkelijk (leren) drinken; bovendien is 
de dagelijkse reiniging per kalf geautomatiseerd en daarmee tijdbesparend.

Een gebruiksvriendelijk en 
hygiënisch drinkstation

Uitleesunit voor porties op maat 

én inzicht

Het drinkstation is voorzien van een 
uitleesunit, die is verbonden met 
de transponder van het kalf. Via de 
uitleesunit en de transponder weet de 
Lely Calm precies wat de behoefte van 
het kalfje is en zorgt voor een op maat 
bereide portie verse melk. Alle gegevens 
over het aantal liters gedronken melk, de 
drinkfrequentie etc., worden opgeslagen 
en zijn toegankelijk via de intelligente 
managementsoftware. Op deze manier 
heeft u als veehouder helder inzicht in 
het drinkgedrag van uw kalveren. Bij 
afwijkingen in het drinkgedrag kunt u het 
betreffende kalfje dus meteen controleren.

HygiëneBox

Het belangrijkste onderdeel van de 
drinkbox is de HygiëneBox. Deze box is 
een uitbreiding van de Lely Calm met een 
volautomatisch reinigingsproces voor de 
aanvoerbuis en voerspeen. De kalveren 
genieten van versbereide, hoogwaardige 
melk; u op uw beurt geniet van de 
bespaarde tijd, want de dagelijkse routine 
van het reinigen is u uit handen genomen.

De HygiëneBox is zodanig ontworpen 
dat resten tussen voerronden tot 
een minimum worden beperkt. 
Ziekteverwekkers kunnen niet groeien als 
er geen voer achterblijft en de kalveren 
worden op een hygiënische manier 
gevoerd. Bovendien kan het volledige 
slangensysteem tot viermaal per dag 
automatisch worden gereinigd.

Automatische speenreiniging 
met vers water
Nadat een kalfje in het drinkstation 
in contact is geweest met de speen, 
wordt deze besproeid met vers water. 
De sproeitijd kan handmatig worden 
ingesteld en dat geldt tevens voor 
de spuitdoppen ten behoeve van de 
speenreiniging. In combinatie met de 
sterk vuilafstotende eigenschappen van 
de speen draagt dit bij tot de algehele 
reinheid en het terugdringen van 
kruisbesmetting tussen de kalveren.

Automatische reiniging van 
de aanzuigslang
Bovenop de reiniging van de speen 
komt nog de automatische reiniging 
van het binnenwerk van het 
systeem. Op die manier is optimale 
hygiëne gegarandeerd.

Voorspoelen met vers water is 
altijd de eerste stap van het interne 
reinigingsproces. Vervolgens 
worden het volledige binnenwerk 
en alle melkvoerende componenten 
grondig schoongemaakt met een 
reinigingsproduct. Met het oog op een 
optimale reiniging worden, afhankelijk 
van het model en de uitvoering, 
een of twee reinigingsmiddelen 
(alkaline en/of zuur) gebruikt. Het 
reinigingsproces wordt afgerond met 
een tweede verswaterspoeling.

Afhankelijk van uw eisen, kan de 
reiniging van de aanzuigslang 
maximaal viermaal per dag worden 
ingeschakeld. Het volautomatische, 
grondige reinigingsproces voorkomt 
melkresiduen. Dankzij de afwezigheid 
van resten kunnen micro-organismen 
zich niet ontwikkelen; veilig en succesvol 
voeren is daarmee zeker gesteld. Dit 
alles leidt tot optimale hygiëne, waarbij 
de melkkwaliteit en gezondheid van de 
kalveren is gewaarborgd.

Zelflerende functie
De HygiëneBox is tevens voorzien van een 
zelflerende functie, waarmee kalveren 
sneller vertrouwd kunnen raken met 
het voerstation. Als een kalfje zich meldt 
om te drinken en dicht bij de speen 
komt, wordt een klein deel van de melk 
aangevoerd. Op deze manier begrijpt het 
kalf dat ze kan drinken; dit ondersteunt 
het natuurlijke drinkgedrag en bevordert 
de voerinname.

Tegelijkertijd bespaart de zelflerende 
functie tijd; handmatige training is 
immers niet meer nodig.

YelloTeat

De speen van de drinkbox is gemaakt 
van een hygiënisch materiaal, dat sterk 
vuilafstotend is. Ook op deze manier 
realiseren we een voortreffelijke hygiëne 
en beperken we kruisbesmetting tot een 
absoluut minimum.
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Gecombineerd gebruik van beide reinigingsmiddelen eenmaal per dag garandeert een 
uitstekende hygiëne van het binnenwerk van het voersysteem. Op deze manier kan een 
gebrek aan hygiëne geen bedreiging vormen voor de kalvergezondheid.

Lely Calm Cid

Dit zuurproduct is ideaal voor een effectieve verwijdering van aanslag, kalk-, ijzer- en 
melksteenresiduen. Lely Calm Cid bevat niet alleen fosforzuur, maar tevens een groot 
aandeel surfactanten, die kunnen doordringen tot vuil. Daarnaast ruimt de combinatie 
van fosforzuur en surfactanten organische residuen op, bijvoorbeeld vet, eiwit en suiker.

Lely Calm Lin

Dit niet-gechloreerde product op alkalinebasis heeft een effectieve penetrerende 
werking en verwijdert vet-, eiwit- en suikerresiduen uit de melk in de Lely Calm. De 
samenstelling van Lely Calm Lin is verrijkt met sekwestreermiddelen en surfactanten. De 
sekwestreermiddelen verbeteren de reiniging en voorkomen tevens kalkvorming tijdens 
de alkalische reiniging.

Afwisselende reiniging

Voor een optimaal hygiënische melkaanvoer is een afwisselend gebruik van Lely Calm 
Lin en Lely Calm Cid het beste. Met de combinatie van intervalreiniging wordt het beste 
resultaat bereikt; een schoon oppervlak met een voortreffelijke hygiëne.

De innovatieve HygiëneBox staat garant voor optimale hygiëne. 
Voor het reinigingsproces kunnen twee specifieke middelen worden 
gebruikt: Lely Calm Cid en Lely Calm Lin. Beide reinigingsmiddelen 
zijn specifiek voor de Lely Calm ontwikkeld om een hygiënische 
en veilige verwerking van de gevoelige voeringrediënten 
te waarborgen.

Afwisselende 
reiniging voor een 
optimale hygiëne en 
kalvergezondheid
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CalfCloud

CalfCloud is toegankelijk via het internet en biedt 
een helder overzicht van het drinkgedrag van elk 
individueel kalfje.

Een extra voordeel is de integratie met Lely Time 
for Cows, de managementsoftware voor andere 
stalapparatuur van Lely zoals de Lely Astronaut en de 
Lely Vector. Als u Lely T4C opent, heeft u tevens toegang 
tot CalfCloud; alle gegevens van uw volledige kudde - 
inclusief de kalveren - in één oogopslag.

De Lely Calm is uitgerust met een 
intelligent managementsysteem; de 
primaire bron van informatie voor de 
gezondheid van uw kalveren. Zonder enige 
extra inspanning heeft u helder inzicht in 
alle kalveren. 

De in de managementsoftware opgeslagen data zijn 
toegankelijk via praktische tools: CalfApp en CalfCloud. 
Dit zijn twee ideale (gratis) aanvullingen op het 
kalverdrinksysteem.

Drinkgedrag in één oogopslag

CalfApp

CalfApp doet precies hetzelfde als CalfCloud. U kunt de 
Lely Calm, naast de bewaking, tevens aansturen met de 
CalfApp, in samenhang met de bediening van het systeem via 
de handterminal.

Extra ogen

Via de managementsoftware beschikt u met de Lely Calm 
over een paar extra ogen om uw kalveren intensief te 
monitoren. Dankzij deze extra ogen kunt u bij een afwijking 
in het drinkgedrag meteen actie ondernemen.
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Intelligent voeren wérkt met de Lely Calm 

Kalveren kunnen meer drinken als er permanent melk beschikbaar is. Bij een 
hoge melkconsumptie kunnen kalfjes beter opgroeien en hebben ze een hogere 
melkproductie tijdens de eerste lactatie. Bespaar tijd en zet geautomatiseerd 
voeren in om porties versbereide melk te verstrekken op het juiste moment.

Ga van start met slim voeren, samen met uw lokale Lely Center

“De kalveren ontwikkelen 
zich nu veel beter.”
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, 
F4C, Gravitor, Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, 
Qwes, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager en Walkway zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely Groep.

Lely behoudt zich alle rechten ten aanzien van haar handelsmerken voor. Enig onbevoegd gebruik van een 
handelsmerk van Lely, of enig gebruik van een handelsmerk dat een bedrieglijke gelijkenis toont met een 
handelsmerk van Lely, of dat mogelijk tot verwarring kan leiden, betekent een inbreuk op de exclusieve rechten 
van Lely. Alle rechten voorbehouden.
De gegevens in dit document worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commercieel 
aanbod. Sommige producten zijn in bepaalde landen misschien niet beschikbaar en de uitvoering van de 
producten kan afwijken van de afbeeldingen. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd of 
gepubliceerd via druk, fotokopie, microfilm of welk ander proces dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de inhoud van dit document met de grootst mogelijke zorg is 
samengesteld, kan Lely geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade die zou kunnen ontstaan door 
vergissingen of omissies in dit document.


