Revolutie in melkmeting

De Nedap SmartFlow zorgt voor een revolutie in
melktechniek. Sinds haar introductie heeft ze de
standaard gezet op het gebied van melkmeting.
Nedap’s prijswinnende melkmeter stelt veehouders
in staat een aanzienlijke kwaliteitsslag te maken op
het gebied van diergezondheid, melkkwaliteit en
bedrijfsmatige efficiency. De SmartFlow is draadloos
en eenvoudig in gebruik en installatie.
Na jaren van intensieve ontwikkeling presenteerde het team van Livestock
Management het eerste prototype van de SmartFlow in 2018 op de
bekende vakbeurs EuroTier. De melkmeter sleepte direct een prestigieuze
Innovatie Award in de wacht. De SmartFlow onderscheidt zich van andere
free-flow melkmeters door onder meer de garantie van een continue vrije
melk- en luchtstroom. Daardoor komen vacuümfluctuaties in deze meter,
ook bij hoge melkstromen, niet voor. Het zorgt ervoor dat een koe optimaal
wordt gemolken. Dit draagt bij aan een goede uiergezondheid en het levert
bovendien een betere kwaliteit melk op. In 2020 ontving de SmartFlow een
ICAR-certificering, een belangrijke stap richting de commerciële introductie.
Volledig draadloos
Jort Schutte stond als Product Owner Milking Solutions aan de wieg van
de SmartFlow. “De Nedap SmartFlow is de eerste melkmeter die volledig
draadloos is”, vertelt hij. “Onze oplossing scoort bovendien zeer hoog op
het gebied van kosten- en onderhoudsefficiëntie en installatiegemak. Het
systeem blinkt uit in robuustheid, duurzaamheid, schaalbaarheid en de
mogelijkheid tot eenvoudige integratie in bestaande melkinstallaties.
Ook opvallend zijn de compactheid en strakke vormgeving.”
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Operationele en strategische inzichten
De Nedap SmartFlow meet en registreert de melkgift van individuele
koeien tijdens elke melkbeurt met grote nauwkeurigheid. “Dat levert
melkveehouders realtime managementinformatie en operationele en
strategische inzichten op”, legt Schutte uit. “Zo helpt de SmartFlow,
met behulp van de gegenereerde data, bij het monitoren van prestaties en
gezondheid op koe-, groeps- en kuddeniveau.” De diverse inzichten op basis
van verwerkte data worden overzichtelijk gepresenteerd in de interface van
het Nedap-managementsysteem en kunnen worden geïntegreerd met andere
bedrijfsautomatiseringssystemen en software managementprogramma’s.
Schutte: “SmartFlow betekent winst voor de koe én voor de veehouder.
Het zorgt voor een betere gezondheid van de kudde, draagt bij aan de
melkkwaliteit en het vergroot de efficiëntie en winstgevendheid van
het melkveebedrijf. Het is een mooie toevoeging op onze bestaande
CowControl propositie.”
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