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Nauwkeurige anti-mors krachtvoerdosator 

Anti-mors, voorkomt beukende koeien 

 

Brok in kleine porties (50 gram) over de 

melktijd verdeeld 

 

Dosering onderin,  minder herrie en stof 

in de melkstal 

 

Stand-alone, gekoppeld aan eigen merk 

koeherkenning of met Spider 

 

Voor brok of niet-geperste mengsels 

“Bewezen in de 
praktijk, 

 al meer dan 

15.000 

verkocht!” 
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Nauwkeurige anti-mors krachtvoerdosator 

Koeien die tijdens het melken worden gevoerd, komen graag 

de melkstal in en laten de melk beter schieten. Met de 

PipeFeeder wordt krachtvoerverstrekking in de melkstal écht 

een succes. Uw winst? Sneller melken met aanzienlijk minder 

krachtvoer!  

Vlot uitmelken 

Rust in de melkstal 

De PipeFeeder is standaard anti-mors, beukende koeien   

worden hierdoor niet meer beloond. Een ander groot     

voordeel van de PipeFeeder boven andere dosators is, dat de 

machine stilletjes zijn werk doet. Doordat de motor is        

ingebouwd en de brokjes van minimale afstand in de voerbak 

vallen, is de PipeFeeder praktisch geluidsstil.  

  

De dosator past in elk type (lage) melkstal en op elk voer– en 

managementsysteem. De PipeFeeder kan ook worden        

gemonteerd in ieder merk voerstation. Met meerdere 

PipeFeeders naast elkaar kunt u in het voerstation zelfs    

meerdere broksoorten voeren.  

Oxytocine verloop 
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De invloed van krachtvoerverstrekking (voor, 

tijdens en na het melken) op de concentratie 

oxytocine in het bloed. Oxytocine is het hormoon 

dat o.a. zorgt voor het laten schieten van de 

melk. 

Krachtvoer voor het melken 

Krachtvoer tijdens het melken 

Krachtvoer na het melken 

Krachtvoer verstrekken tijdens het melken zorgt voor een 

piekconcentratie van oxytocine. Dit hormoon veroorzaakt 

een reflex, waardoor de spiertjes rondom de melkblaasjes  

samentrekken. Dit maakt dat uw koeien de melk beter laten 

schieten en beter uitmelken. Met de PipeFeeder speelt u    

perfect in op deze wetenschap.  

De dosator verstrekt voortdurend kleine hoeveelheden 

krachtvoer. De koe blijft vreten, er wordt volop  oxytocine 

aangemaakt. Doordat dieren sneller uit zijn, wint u aan    

melktijd en vergroot u de capaciteit van uw installatie.  

Bron: Brigitta Johansson et all, Swedish University of 

Agribulatural Sciences, uppsala 1998 


