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Kalveren voederen 
Dat doet mama!
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Met de Urban kalvermama voedert u uw kalveren geheel automatisch. U be-
spaart u niet alleen heel veel werk en tijd, maar profiteert ook van veel voordelen 
met deze in detail doordachte voederautomaat.

De Urban kalvermama is voor alle taken uitgerust: U voedert naar keuze melkver-
vangers of tot 100% volle melk en waakt daarbij als een moeder over de kalveren. 
Als een kalf niet de vooraf individueel gemeten hoeveelheid drinkt, dan slaat de 
kalvermama meteen alarm.

Wie eenmaal met de Urban kalvermama heeft gevoederd, geeft dat niet snel 
meer op. Laat u overtuigen!

flexibel in iedere stal integreerbaar 
en uitbreidbaar met praktische toe-
behoren

voor grotere bestanden dieren tot 
een centraal gestuurd automaat- 
systeem uitbouwbaar

beste hygiëne: reinigings- 
programma met twee  
verschillende spoelmiddelen  
en geïntegreerde speenreiniging

compacte, vorstbestendige  
behuizing van roestvrij staal

hoogste materiaal –  
en fabricagekwaliteit

Stressvrij  
kalveren voed

eren!
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Grafiek:  arbeidsuren en kosten van de werktijd voor het  
voederen van 300 kalveren in een jaar.1

Bij gebruik van een kalvermama worden uw kosten  
voor het uitvoeren van de voederwerkzaamheden van  
de kalveren gehalveerd!

1 Basisgegevens volgens Iowa State University: Geïnvesteerde werktijd voor het individueel voederen van de kalveren  
  vs. voederen met behulp van een automaat: 7,7 resp. 3,8 minuten per kalf per dag, uurloon: US$ 12

Tijd besparen betekent geld besparen!

Bevrijd u
van het dictaat van de tijd!
Op uw bedrijf zijn veel activiteiten gebonden aan vaste tijden en termijnen, 
waardoor de dagelijkse werkdag vaak zo stressvol is. Met de inzet van de kal-
vermama kunt u twee dagelijkse verplichte werkzaamheden uit uw kalender 
strepen, want voederen – dat doet nu mama! Bij de resterende diercontrole die 
u los van de termijnen kunt uitvoeren, wordt u substantieel ondersteund door 
de kalvermama met alarm- en bewakingslijsten.
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Grafiek:  zoveel kost een bespaard werkuur – kosten en baten van verschillende  
automatiseringsoplossingen in de melkveehouderij2

2 volgens Wijnand Hogenkamp: Kleine investeringen leveren snel tijdswinst BOERDERIJ/VEEHOUDERIJ 90 – no. 10 (10 mei 2005)

De kalvermama is rendabel
Winstgevender kunt u niet  
investeren!

€ 0 / uur € 5 / uur € 10 / uur € 15 / uur € 20 / uur € 25 / uur € 30 / uur € 35 / uur € 40 / uur 

beter slechter

(Kosten per uur)

Melkrobot

Geautomatiseerd instrooien 
van ligboxen

Robot voor de  
kierreiniging

Voederrobot 

Kalver-
mama

Netto jaarkosten: € 750

Tijdbesparing per jaar: 182 uur

Netto jaarkosten: € 2.500

Tijdbesparing per jaar: 364 uur

Netto jaarkosten: € 1.100

Tijdbesparing per jaar: 78 uur

Netto jaarkosten: € 2.000

Tijdbesparing per jaar: 182 uur

Netto jaarkosten: € 17.500

Tijdbesparing per jaar: 416 uur
€ 42,08 per uur

€ 14,10 per uur

 € 11 per uur

€ 6,87 per uur

€ 4,12 per uur

De investering in een Urban 
kalvermama rendeert sneller 
dan iedere andere investering 
in de staltechniek.

Betaalt u voor uw arbeids-
kracht meer dan € 4,12 per 
uur? Zo ja, dan moet u in een 
kalvermama investeren!
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De Urban kalvermama onderscheidt zich door een 
compacte bouw, is bijzonder flexibel inzetbaar en 
onderhoudsvriendelijk. De hoogwaardige afwer-
king met roestvrij stalen onderdelen is de basis 
voor een lange levensduur – daar maakt Urban het 
verschil.

De kalvermama is vorstbestendig, want door de 
geïntegreerde speen bevindt zich geen zuigslang 
buiten de behuizing. Daarnaast vormt zich bin-
nenin de behuizing door de afgegeven warmte van 
de boiler en de motoren een microklimaat dat het 
bevriezen absoluut verhindert.

De kalvermama helpt u bij de bewaking van de 
gezondheid van het vee: voor ieder dier wordt 
dagelijks een gezondheidsbeoordeling uitgevoerd. 
Hierbij worden de individuele drinksnelheid, het 
bezoekgedrag aan de stations en de voedervraag 
meegerekend. Aan de hand van deze beoordeling 
herkent u zieke dieren veel vroeger en kunt u me-
teen reageren, nog voordat de ziekte helemaal is 
uitgebroken.

Meting van het resterende melkmengsel en meng-
bekerverwarming standaard 1 : de kalvermama 
meet de exacte hoeveelheid resterende melk die 
een kalf niet heeft gedronken. Conventionele 
installaties meten alleen volle of lege vulniveaus. 
Daarnaast behoudt de melk in de verwarmde 
mengbeker haar temperatuurniveau, terwijl 

sommige installaties van andere fabrikanten het 
volgende kalf afgekoelde melk serveren.

De reiniging van de automaat en de zuigslangen 
gebeurt volautomatisch 2 , veilig en hygiënisch 
afwisselend met alkalische en zure reinigingsmid-
delen.

De zuigeenheid beschikt over een beweegba-
re speen inclusief buitenreiniging met water. 
Deze beweegbare speen keert na het bezoek van 
een kalf terug in de parkeerstand en is pas weer 
beschikbaar voor een kalf dat recht heeft op melk. 
Daarnaast wordt de speen bij de hoofdreiniging 
(alkalisch/zuur) volledig schoongemaakt. Dankzij 
het gladde oppervlak blijft de hele zuigeenheid 
lang schoon en kan heel gemakkelijk van binnen 
en buiten worden gereinigd.

De overzichtelijke display 3   garandeert het een-
voudig oproepen van de talrijke functies.

In het grote poedervak 4  met lage vulhoogte 
bevindt zich max. 35kg poeder.

Voederen met volle melk van 0 tot 100% is mogelijk

Compatibel met elk stalsysteem – bijv. per kalver-
groep een kalvermama (master/slave), gemakkelij-
ker verplaatsen

Tot in het detail doordacht
Dat biedt alleen de kalvermama!
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Noodzakelijke aansluitingen:
·   wateraansluiting 2 tot 4bar
·   beveiligd stopcontact 240V / 16A
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Toebehoren – volkomen individueel
1  Tussendesinfectie van de speen na ieder bezoek

2  Drinkhulp: met procentueel instelbaar pompver-
mogen. Vergemakkelijkt u het aanleren bij pasge-
boren of aangekochte kalveren.

3  Oormerkherkenning: de oplossing voor kalveren 
met elektronische oormerken.

4  PC-aansluiting Urban PCK:  Met de Urban PCK 
PC-aansluiting krijgt u een snel overzicht over uw 
diergegevens die voor de totale voederfase zijn 
opgeslagen.

5  K25 krachtvoerstation voor kalveren: de K25 
krachtvoerautomaat met responderherkenning 
wordt via de voedercomputer van de drinkauto-
maat geprogrammeerd en gestuurd. Deze is ideaal 
voor de omzetting van de kalveren van “melkdrinker 
naar herkauwer”. De dosering van steeds kleine 
krachtvoerhoeveelheden verhindert het bederven 
van de voeding, de beperking van de gedoseerde 
hoeveelheden verhindert luxe consumptie en ‘over-
vreten’ van de kalveren.

6  Urban MilkShuttle met vollemelklans als opslag-
tank voor verse melk

Kalvermama pendeldeurstation: met het pendel-
deurstation kunt u een grotere groep in twee leef-
tijdsgroepen verdelen. Als een kalf van de ene groep 
het station bezoekt, kan een kalf van de andere 
groep het station niet binnen.

Extra doseerder voor poedervormige toevoegingen:   
Gramnauwkeurig doseren van toegevoegde stoffen. 
Daarnaast beschikt de kalvermama over een eigen 
elektrolytprogramma.

Extra doseerder voor vloeibare toevoegingen

Kalfshalsband: met responder en schijfnummer 
aan weerszijden. De witte cijfers zijn door de rode 
achtergrond al van grote afstand zichtbaar.

1 2 3

4 5 6
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Toebehoren – volkomen individueel

33% Ja, 
aanzienlijk 

41% Ja, 
enigszins 

18% Geen 
verschil

1% Nee, slechter

7% Geen 
opgave

Gezonde kalveren, tevreden klanten
Stemmen uit de praktijk

In bijna 75 % van de bedrij-
ven is de gezondheid van de 
kalveren na de invoering van 
de drinkautomaat verbeterd.
Hartmann, Landbauschool Nürtingen (2000),  
enquête in 271 melkveebedrijven, na drie jaar  
drinkautomaten

Enquête onder 271 melkveebedrijven:

Is de gezondheid van de kalveren met de 
invoering van de drinkautomaat verbeterd?

Enquête van deelnemers aan een 2-maanden 
durende testactie van de kalvermama:

Wilt u de kalvermama na de testfase 
behouden?

97 van 98 bedrijven die de 
kalvermama hebben uitge-
probeerd, hebben deze daarna 
gekocht.
Urban testactie 2010 in Duitsland, deelnemers kunnen  
de kalvermama twee maanden gratis testen

Ja
99%
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Certified  
Management System

Reg.-nr. Q1 01  12034

Urban GmbH & Co. KG 
Uw partner voor voeder-
techniek speciaal voor  
kalveren

 
Innovatie uit de praktijk voor de praktijk:  Sinds 1984 ontwikkelt en produceert 
Urban kalvermelkmengers, kalverdrinkautomaten en  krachtvoerstations evenals 
aangepaste opfoksystemen voor kalveren. In opfoksystemen van in de buitenlucht 
opgestalde en door kalvermama-automaten gevoede kalveren zijn gezond en 
vitaal, de verliezen aan kalveren kleiner. Reeds in deze fokfase vindt de metabo-
lische programmering voor een hoge melk  en levensprestatie als melkkoe plaats 
waarvan u later profiteert.

Urban-producten zoals MilkShuttle en kalvermama zijn nu standaard in de 
moderne kalverfokkerij. Dit wordt steeds weer bevestigd door tevreden klanten. 
In de loop der jaren heeft de vraag naar Urban voedertechniek en stalsystemen 
zich van Noord-Duitsland steeds verder uitgebreid. Intussen zijn Urban apparaten 
wereldwijd in meer dan 40 landen op alle vijf continenten in gebruik.

Gebruik nu ook de moderne kalverdrink  en krachtvoerautomaten, zoals de Iglus en 
buitenluchtstallen voor de tijd  en kostenbesparende, gezonde teelt van uw kalve-
ren. Daarmee levert u een aanzienlijke bijdrage aan economisch succes en aan het 
veiligstellen voor de toekomst van uw bedrijf.

Graag geven wij u advies over oplossingen voor uw bedrijf:

tel. +49 (0)  44   84 / 93   80 - 0  |  www.UrbanOnline.de

wereldwijd!

Gecertificeerd 
beheersysteem
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En wanneer laat  
u mama voederen?

Urban GmbH & Co. KG 
tel. +49 (0)  44   84 / 93   80 - 0
Auf der Striepe 9
27798 Wüsting (Duitsland)

info@UrbanOnline.de
www.UrbanOnline.de

Bezoek ons ook op:

www.youtube.com/user/calffeeding

www.flickr.com/photos/urbanonline

www.slideshare.net/urbanonline

www.facebook.com/urbanonline

Meer weten?  
Gewoon met QR-App van  
uw smartphone scannen!
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