Magnum Flex-beslissingstabel
™

NIVEAU VAN
AUTOMATISERING

Type
InstallatiE

UIERVOORBEREIDING

PRESTATIEDOELSTELLINGEN

Magnum Flex
VOERING

WAARMEE REKENING HOUDEN BIJ HET
OPTIMALISERINGSPROCES?

Boven het gemiddelde

Hoog prestatievermogen

Flex 60

Resultaten en doelstellingen opvolgen

Behoudend

Flex 60

Melksysteem controleren om prestaties te optimaliseren

Hoog prestatievermogen

Flex 50

Voorbereiding opwaarderen om prestaties te optimaliseren

Behoudend

Flex 50

Voorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren

Hoog prestatievermogen

Flex 60

Resultaten en doelstellingen opvolgen

Behoudend

Flex 50

Melksysteem controleren om prestaties te optimaliseren

Hoog prestatievermogen

Flex 50

Voorbereiding opwaarderen om prestaties te optimaliseren

Behoudend

Flex 40

Voorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren

Hoog prestatievermogen

Flex 60

Resultaten en doelstellingen opvolgen

Behoudend

Flex 50

Melksysteem controleren om prestaties te optimaliseren

Hoog prestatievermogen

Flex 50

Voorbereiding opwaarderen om prestaties te optimaliseren

Behoudend

Flex 40

Voorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren

Boven het gemiddelde

Flex 50

Melksysteem opwaarderen met automatisering

Onder het gemiddelde

Flex 40

Voorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren

Boven het gemiddelde

Flex 50

Melksysteem opwaarderen met automatisering

Onder het gemiddelde

Flex 40

Voorbereiding opwaarderen en melksysteem monitoren

Zij aan zij
Onder het gemiddelde

Detacher of
melkmeter

Boven het gemiddelde

50 - 60°
Onder het gemiddelde

Boven het gemiddelde

Visgraat
Onder het gemiddelde

Minimale
automatisering

Visgraat

50-60°

Het ultieme melksysteem

Met de Magnum Flex Liner-reeks kan de melkveehouder
gebruikmaken van een voering die specifiek ontworpen is voor
zijn of haar prestatiedoelstellingen en manier van melken.

van BouMatic
• Magnum Flex-voeringen

Verwacht van uw koeien topmelkprestaties met behulp van
een voering die perfect op uw vacuüminstellingen aansluit.
Contacteer uw BouMatic-dealer vandaag nog voor meer
informatie over de Magnum Flex Liner-reeks.

• BouMatic opvangers
®

• Flo-Star MAX melklauwen
®

Wat vinden de gebruikers van de Magnum™
Flex...
“In 2000 installeerden we een 2x8-Xpressway. Na de installatie van de Magnum
Flex-voeringen in oktober 2009 steeg onze productie gemiddeld van 29 kg naar
32 kg per dag en per koe. Bovendien moesten we niets aan ons kuddebeheer
wijzigen.”
Gaec de la Gendrotaie, Plélan-le-Grand, Frankrijk

“We installeerden eind 2009 de Magnum Flex-voeringen op onze 2x5visgraatmelkstal. Daarvoor hadden we vaak te kampen met afzakkende voeringen.
Met de installatie van de Flex-voeringen verminderde dat probleem met liefst 95%.”

Ontdek hoe
de Magnum
Flex-voeringen
ook op uw
melkveebedrijf
het verschil
kunnen
maken.

Earl des Riperies, Retiers , Frankrijk
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Magnum Flex
™

Liner serie

BouMatic.com

Magnum Flex
™

Liner Series

Prestatiegericht
en flexibel
Nog efficiënter melken met de vernieuwende
Magnum™ Flex Liner-reeks van BouMatic
De Magnum Flex Liner-reeks van BouMatic garandeert u een beter
presterend melksysteem voor intensief gebruik én gezonde koeien.
Geen enkele andere voering heeft meer oog voor de gezondheid
van uw koeien en uw manier van melken. De gepatenteerde
Magnum Flex-voeringen worden ontworpen op maat van uw
koeien en leveren, dankzij hun flexibiliteit, topprestaties op elk
melksysteem. Deze voeringen bieden u elke dag opnieuw, bij elke
melkbeurt van elk kwartier, de garantie dat het uitmelken constant
en gelijkmatig gebeurt.

“

De melkmachine moet de
beschikbare melk zo omzichtig,
volledig en snel mogelijk uit de
uier verwijderen.

”

Melkprincipe

Voeringen zijn het enige, kritieke contactpunt tussen uw koeien
en uw melksysteem. Ze hebben dan ook een aanzienlijke impact
op uw winst. Gebruik voor uw kudde en uw manier van melken de
voering met het meest geschikte ontwerp – de Magnum Flex van
BouMatic

De gepatenteerde Magnum™ Flex-reeks is
ontworpen voor maximale melkresultaten
• H
 et gepatenteerde ontwerp vermindert het vacuümniveau
aan het mondstuk en biedt de koe meer comfort terwijl het
uitmelken sneller verloopt.
• Taps toelopende schacht met graduele wanddikte voor een
optimale en progressieve tepelmassage.
• Speciaal geribde schacht voor een verbeterde integriteit van de
voering en constante melkprestaties.
• 22% meer rubber in een duurzaam composiet dat tot 2400
melkbeurten aankan.

Een voering die past bij uw manier van melken
• Magnum™ Flex 40 – Minder afgezakte voeringen met lagere
vacuüminstellingen van de melkklauw
• Magnum™ Flex 50 – Sneller uitmelken voor betere
melkprestaties

BouMatic.com

• Magnum™ Flex 60 – Snelst uitmelken met minimale
aansluittijd melkstel en optimale melkprestaties.

• 50 procent van de melk
beschikbaar binnen de eerste
2 minuten

0

2min

5min

6min

50%

Maximaal oxytocine-effect

PRESTATIE

De nieuwe Magnum™
Flex-reeks optimaliseert
uw melkprestaties dankzij
een proces dat zowel de
gezondheid van uw koeien als
uw melkproductie verzekert.

4-6 min

2 min
-90

• Melkdebiet – Hoe sneller hoe
beter

Optimaliseringsproces van
de Magnum™ Flex Linerreeks:

Afn
me am
lkk e
lau
w

Pie
ks
tro
om

• Restmelk tussen 250 en
450 ml
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• Een melkduur van minder dan
4 tot 6 minuten
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De Magnum™ Flex waarborgt:

Magnum Flex 60

VENTED liners

Magnum Flex 50
Magnum Flex 40

NON-VENTED liners

TIJDSDUUR

De BouMatic-melkfilosofie
OMZICHTIG – SNEL – VOLLEDIG

Gepatenteerde
doorbraak
wat betreft de
dikte van de
mondstukrand

OMZICHTIG –
Melken met de nodige aandacht voor het comfort en het
welzijn van de koe.
SNEL –
Een doeltreffende voorbereiding van de uier voor de snelste
melkafgifte.

Voeringschacht
met steunribben

VOLLEDIG –
Bij elke melkbeurt wordt alle door de koe geproduceerde melk
verwijderd.

Gepatenteerde
Jet-Vent™ventilatieopening

De gepatenteerde Magnum™ Flex Linerreeks, enkel bij BouMatic
De nieuwe Magnum™ Flex-reeks innoveert het melkproces en
blijft daardoor trouw aan het aloude BouMatic-principe om de
beschikbare melk zo Omzichtig, Snel en Volledig mogelijk te
verwijderen.

Trechter waarin vuil
zich ophoopt

• Minder afgezakte voeringen
• Sneller uitmelken
• Geoptimaliseerde melkduur
• Vollediger uitmelken
• Op maat van nog meer verschillende
tepelgroottes en vormen
• Gepatenteerd, duurzaam ontwerp
• Verkrijgbaar met de gepatenteerde Jet-Vent™
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