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Het voordeel van de hele dag  

door toegang tot porties melk  

die zijn afgestemd op de leeftijd  

en behoeften van de kalveren.

Dankzij intelligente software heb je 

real-time inzicht in het drinkgedrag 

van jouw kalveren.

Een betere jeugdgroei  

resulteert in een verhoogde 

levensproductie. 
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‘De kalveren drinken meer 
als er de hele dag door melk 

beschikbaar is.’

De opfokperiode van jouw kalveren 
optimaliseren was nog nooit zo 
eenvoudig als met Lely Calm- het 
automatisch drinksysteem voor 
kalveren. Een geleidelijke op- en 
afbouw van de melkgift in de eerste  
70 dagen, resulteert in sterke en 
robuuste kalveren. 

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 melkperiode 
aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast 
voorkomen we een terugval gedurende de 
speenperiode door de geleidelijke afbouw 
van de hoeveelheid melk"

Met een speciaal programma voor een gedoseerde melkgift in de opfokperiode 
ontwikkelt de pens van jouw kalveren op een gezonde manier, met een 
optimale groei als gevolg. 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 profiteer je niet alleen van een snellere groei; het 
geautomatiseerde kalverdrinksysteem zorgt ervoor dat je naast controle taken 
minder zware terugkerende taken hoeft uit te voeren. De Lely Calm maakt de 
kalveren gezonder en sterker, en jouw dagelijks leven flexibeler.

Slim voeren loont

Jouw resultaten worden nadrukkelijk beïnvloed  
door de opfokstrategie
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Van nature drinken kalfjes de gehele dag door een aantal porties melk bij 
hun moeder. Zowel de maaginhoud als de ontwikkeling zijn afgestemd op dit 
natuurlijke drinkgedrag. Doordat de kalveren de gehele dag door verse melk 
kunnen drinken die van juiste temperatuur is, realiseren zij een snelle groei.  
Dit heeft een positieve invloed op de vitaliteit, vruchtbaarheid, melkproductie  
en levensduur van de melkkoe. 

Verdubbeling van het geboortegewicht

Het groeipotentieel van kalveren tijdens de 
melkperiode is hoog. Er wordt gesteld dat na de 
melkperiode het geboortegewicht van kalveren 
zelfs minstens verdubbeld dient te zijn. Dit kan 
alleen worden bereikt met een op maat gemaakt 
voedingsschema voor het kalf, welke aansluit 
op de natuurlijke behoefte van het kalf en is 
afgestemd op het opfokdoel van de veehouder. Dit 
zal uiteindelijk niet alleen leiden tot een maximale 
gewichtstoename per dag, maar tevens tot een 
goede pensontwikkeling en een hoge voerinname in 
een later stadium.

Minder melk, verhoogde inname van ruw-  

en krachtvoer

Het voedingschema kan zo worden ingesteld dat 
aan het einde van de melkperiode, de melkvoeding 
wordt afgebouwd en hierdoor het kalf gedurende 
die periode gestimuleerd wordt om ruwvoer en 
krachtvoer op 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 wordt er een teruggang tijdens 
het spenen en stress vermeden als het kalf langzaam 
kan wennen aan minder melk en meer ruwvoer.

Een soepele overgang van 
melk naar vast voer

Pensontwikkeling

De pens ontwikkelt zich in een reactie op de 
aanwezigheid en fermentatie van voer. Het 
voeren van de juiste verhouding ruwvoer en 
krachtvoer zorgt voor een goed ontwikkelde pens 
en penspapillen. Er zijn verschillende manieren 
voor het aanbieden van krachtvoer, waaronder de 
Lely Calm concentrate feeder, de krachtvoerbak 
en krachtvoerautomaat. De krachtvoerbak is een 
voorraad voedersysteem en zorgt ervoor dat er 
altijd onbeperkt vers krachtvoer beschikbaar is. Met 
de krachtvoerautomaat kan men de inname van 
krachtvoer afstellen op de behoefte van het kalf en 
monitoren in de CalfCloud. 



76 Lely Calm 

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 kalveren 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 melkopname 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 optimale benutting 
van alle voedingsstoffen en een hogere dagelijkse 
gewichtstoename.

Optimale hygiëne

Het voeren van kalveren via een geautomatiseerd 
systeem realiseert een betere hygiëne en verlaagt 
hierdoor risico's voor de algehele diergezondheid. De 
Lely Calm zorgt 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 zorgt 
voor een betere melkkwaliteit en daardoor een 
goede kalvergezondheid

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 terugkerende taken te vervallen. De 
werkdag van de melkveehouder wordt dus flexibeler, 
met méér tijd voor andere werkzaamheden op het 
bedrijf.

Extra inzicht door middel van data

Nog een belangrijk voordeel is dat de Lely Calm 
gekoppeld kan worden aan een management 
tool; CalfCloud. Deze pagina geeft een nuttig 
inzicht in het drinkgedrag en de prestaties 
per dier en hierdoor kunnen vroegtijdig 
gezondheidsafwijkingen gedetecteerd worden. Ook 
kan met deze informatie de gehele opfokperiode 
van de kalveren geanalyseerd worden. Dit geeft 
extra handvaten voor een zo optimaal mogelijke 
opfokperiode. 

Groepshuisvesting

Groepshuisvesting 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 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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Succesvolle opfok van ieder kalf

De voordelen

Het voeren met de Lely Calm resulteert 
in gezondere kalveren en - uiteindelijk - 
productieve melkkoeien. Beide resultaten zijn 
een direct gevolg van: (on)beperkte 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 de management 
tool CalfCloud heb je 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.

1.   Een voerautomaat, leverbaar in twee 
modellen, elk in verschillende uitvoeringen. 

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.  CalfCloud en CalfApp, de management tool 
voor real-time inzicht in het drinkgedrag 
van jouw kalveren. 

De Lely Calm helpt alle veehouders die hun kalveren willen opfokken 
tot succesvolle melkkoe. Het frequente aanbod van kleine, precies op de 
leeftijd afgestemde porties slaat aan bij de natuurlijke behoefte van ieder 
kalf. Hierdoor kunnen de kalfjes zich ontwikkelen tot sterke en gezonde 
melkkoeien die optimaal kunnen presteren.

Lely Calm calf feeder
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Lely Calm cooling tank

Om de Lely Calm op een efficiënte en hygiënische 
manier van verse melk voorzien is er de Lely Calm 
cooling tank. De robuuste RVS tank, verkrijgbaar 
in een 100l of 300l uitvoering, is voorzien van 
automatische reiniging en koeling inclusief 
roerwerk. Afhankelijk van de behoefte van ieder 
kalf onttrekt de Lely Calm een bepaalde hoeveelheid 
melk van de tank en verwarmt deze tot de optimale 
drinktemperatuur.

Synchrofeed

Alleen beschikbaar voor de Lely Calm Vario Smart bij 
gebruik van twee drinkstations of meer. De krachtige 
slangenpompen bedienen gelijktijdig tot maximaal 
vier drinkstations met verse melk en ondersteunen 
tevens de jongste kalfjes bij het drinken.

Automatische kalibratie

De kalibreerschaal onder de mixerbeker kalibreert 
de voercomponenten tijdens het voeren en past deze 
zo nodig aan.

Tweede reinigingsmiddel

Het tweede reinigingsmiddel garandeert een 
voortreffelijke hygiëne voor de dispensers. Voor 
de automatische reiniging worden zowel zuur- als 
alkalineproducten gebruikt.

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 in de CalfCloud. 

De kalverdrinkautomaat is leverbaar in twee modellen. Het verschil tussen 
beide modellen zit in het aantal kalfjes dat de drinkautomaat kan voeren 
(de capaciteit van het model). Elk model is beschikbaar in verschillende 
uitvoeringen en kan bovendien worden uitgerust met extra opties. 

Configuratie van de Lely Calm; 
afhankelijk van jouw behoefte  
en opfokdoel

Opties
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 en specifiek in jouw 
situatie. Jouw Lely Center adviseert jou hier graag over.

Lely Calm concentrate feeder

De krachtvoerautomaat legt de inname van 
krachtvoer per kalf vast en maakt het mogelijk 
om de dieren, afhankelijk van de voerinname, 
individueel te spenen. De voerinname wordt ook 
weergegeven in CalfCloud. Deze data geeft een 
diepgaand inzicht in de voeropname en daarmee de 
gezondheid van de kalveren.

Antivliegenscherm

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

Additievendispenser 

Via de dispensers voor poedervormige en vloeibare 
additieven worden volautomatisch toevoegingen 
en elektrolyten in exacte doses per individueel dier 
verstrekt. 
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Het drinkstation is de verbinding tussen de kalveren en de Lely Calm. Hier 
melden de kalveren zich om versbereide melk op de juiste temperatuur te 
drinken. Het drinkstation is gemakkelijk in gebruik. De kalveren 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 CalfCloud en CalfApp. Op deze 
manier heb je als veehouder helder inzicht in het 
drinkgedrag van de kalveren. Bij afwijkingen in het 
drinkgedrag kun je het betreffende kalf dus meteen 
controleren.

Hygiënebox

Het belangrijkste onderdeel van het drinkstation is de 
Hygiënebox. Deze box is een uitbreiding van de Lely 
Calm met een volautomatisch reinigingsproces voor 
de aanvoerslang en voerspeen.

De Hygiënebox is zodanig ontworpen dat resten 
tussen voerronden tot een minimum worden beperkt.
Ziekteverwekkers kunnen niet groeien als er geen 
melkresten achterblijven 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 kalf in het drinkstation in contact is 
geweest met de speen, wordt deze besproeid met 
schoon 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 slangen
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 schoon 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, één of twee reinigingsmiddelen (alkaline en/
of zuur) gebruikt. Het reinigingsproces wordt afgerond 
met een tweede schoonwaterspoeling.

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 voeropname. Tegelijkertijd bespaart 
de zelflerende functie tijd; handmatige training 
wordt tot het minimum beperkt.

Andere varianten
In plaats van de Hygiënebox kun je ook kiezen voor 
een standaard speenbeugel of een beweegbare 
speenbeugel. De beweegbare speenbeugel kantelt 
naar voren wanneer het kalf niet drinkt en is vast te 
zetten indien gewenst. Daarnaast wordt er bij deze 
speenbeugel standaard een lekbak meegeleverd. 
Deze beweegbare speenbeugel in combinatie met de 
lekbak maakt het mogelijk om de omgeving rondom 
de drinkstation zo schoon mogelijk te houden omdat 

eventuele melk en reinigingsresten in de lekbak 
worden afgevoerd. Bij beide varianten moet de 
aanvoerslang naar de speen handmatig worden 
gereinigd. 

YelloTeat
De speen van de drinkstation is gemaakt van een 
hygiënisch materiaal, dat sterk vuilafstotend is. 
Op deze manier wordt een voortreffelijke hygiëne 
gerealiseerd en kruisbesmetting beperkt tot een 
absoluut minimum. De YelloTeat is ook te monteren 
op de standaard- en beweegbare speenbeugel.
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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

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.

Andere producten worden aangeraden:

Lely Calm bodywarmer

De bodywarmer houdt de lichaamstemperatuur 
van het kalf stabiel en reduceert daardoor 
energieverlies.

Lely Calm concentrate feeder

De krachtvoerbak zorgt ervoor dat 3 kalveren 
tegelijk elke keer een kleine portie krachtvoer uit 
de voorraad kunnen opnemen. Door deze wijze van 
doseren blijft het krachtvoer vers en smakelijk, maar 
kan er toch onbeperkt krachtvoer verstrekt worden.
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Lely Centers in Nederland en Vlaanderen

1 Lely Center Zevenbergen
t  088 1228400
i  www.lely.com/zevenbergen

  Vestiging Benningbroek

2 Lely Center in Bunschoten
t  033 299 6260
i  www.lely.com/bunschoten

3 Lely Center in Venray
t  0478 515 745
i  www.lely.com/venray

4 Lely Center in Heerenveen
t  0513 631 677
i  www.lely.com/heerenveen

5 Lely Center in Zelhem
t  0314 622 446
i  www.lely.com/zelhem

6 Lely Center in Zuidwolde
t 0528 372 030
i www.lely.com/zuidwolde

7 Lely Center Brugge 
t  050 83 03 63
i  www.lely.com/brugge

  Vestiging Ham

 Lely service monteurs
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