V1 en V3 Groove vloeren
Emissiearme en welzijnsvriendelijke 
rubberen vloersystemen voor melkvee

Waarom V17 agro?

Wij staan voor het snel en eenvoudig verbeteren van dierenwelzijn in de
stal. Daarnaast dragen we duurzaam bij aan innovatieve oplossingen
voor ammoniakreductie.
Dit doen we door continue te zoeken naar producten met rubber die het
dierenwelzijn verbeteren en passen binnen huidige en toekomstige regel
geving. We installeren snel om stress bij mens en dier te verminderen en de
bedrijfsvoering van de veehouder zo min mogelijk te hinderen.
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lagere infectiedruk
Snelle scheiding van dikke en dunne mestfractie
zorgt voor een drogere stalvloer. De urine trekt niet
in het stevige rubber en door de actieve afvoer
richting de sleuven blijft de vloer in alle jaargetijden
relatief droog en zeer goed beloopbaar.
De dikke fractie hecht nauwelijks aan het rubberen
loopoppervlak.
Bij gebruik van de mestschuif volgens de vast
gelegde richtlijnen in het leaflet, blijft de vloer
perfect schoon. De kans op bacteriologische
problemen zoals digitale dermatitis (ziekte van
Mortellaro) wordt hiermee een stuk kleiner.
Voortplantings- en klauwproblemen zijn vaak direct
met elkaar verbonden. Een omgeving waarin koeien
comfortabel kunnen bewegen zorgt voor een langer
en gezond leven, betere winstgevendheid van het
bedrijf.

Melkveehouders lijden
gemiddeld 3500 euro schade
door klauwaandoeningen

V1 en V3 Groove vloeren

beton of ander materiaal. De snelle scheiding, in
combinatie met de door de schuivenleverancier
aangepaste mestschuif, maakt de vloer uniek.
Meegeleverde speciale rubber vingers zorgen voor
een schonere vloer en sterke vermindering van de
ammoniakemissie.

Beloopbaarheid
Door het grove profiel heeft de vloer voldoende grip
en is goed beloopbaar. Het licht indrukbare rubber
maakt de ondergrond zeer comfortabel voor koe en
Het gepatenteerde concept van de V1 en V3 Groove
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Het werkingsprincipe

Renovatie zonder ingrijpende
verbouwingen
Zolang de bestaande vloer nog voldoende heeft en
de benodigde levensduur waarborgt, zijn de V1 en
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De V1 en V3 Groove vloeren zijn natuurlijk ook toe te

van de V1 en V3 Groove vloeren is zeer flexibel. Zelfs

passen in nieuw te bouwen rundveestallen. Denk

vloeren breder dan 4 meter zijn voor ons geen enkel

hierbij aan de V1 Groove voor stallen zonder kelder.

probleem.

Doorsnede van de rubberen vloer
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De vloer is verkrijgbaar in twee uitvoeringen
V1 Groove:

Dicht, met vlakke sleuven.

V3 Groove:	Aflopende sleuven naar
regelmatige openingen.

Wapeningsmat van textiel
1. Geweven wapeningsmat van textiel voorkomt
(af)scheuren
2. Sterk materiaal in laboratorium getest
3. De textielmat beperkt krimpen en uitzetten
van het rubber
4. Sterkte 1,7 kN/m2 zowel in de lengte als ook in
de breedte
5. Speciale ozonbehandeling zorgt voor een
langere levensduur

Vingers van rubber of
 olyurethaan (PU) bevestigd
p
aan de mestschuif

 % afschot voor optimale
6
drainage
Drainage groeven
Versprongen uitgevoerd voor een maximale
vochtafvoer, weg van de klauwen.

Drogere klauwen en minder
bacteriologische problemen

Verhoogd rubber afgestemd op
de vorm van de klauw

Iedere 100mm een sleuf van 25mm breed zorgen

70% van de klauw wordt ondersteund door rubber.

voor drogere klauwen en minder bacteriologische

De koe kan haar klauwen niet in de sleuven

problemen zoals de ziekte van Mortellaro, minder

plaatsen en is altijd zelfverzekerd in haar

kreupelheid en langere levensduur van de koeien.

loopgedrag.

De urine wordt rechtstreeks naar de sleuven
afgevoerd en voor een groot deel direct gescheiden
van de mest; gevolg minder ammoniakemissie.

Vlak rubber bevestigd aan de
uiteinden en passend bij de
breedte van de mestgang.
Geadviseerde breedte voor voor
optimaal gebruik van de V#
Groove vloer ca. 250-350 mm.

Duurzame ‘vingers’ van rubber of
polyurethaan bevestigd aan de
bestaande of nieuwe mestschuif.

Mestschuif passeert iedere
90 tot 100 minuten om
uitwerpselen te verwijderen
en de ammoniaksynthese
te beperken.

 angepaste rollenmaat voor
A
handelbaar gewicht bij
installatie

 eschikt voor verschillende types
G
mestschuiven (touw, kabel of
ketting)

Geleverd op rollen met een maximale lengte van

Geschikt voor verschillende types mestschuiven

ca. 110 meter. Gewicht per m2 ca. 32 kg.

(touw, kabel of ketting).
Geschikt voor nieuwbouw én renovatie op asfalt-,
beton- en roostervloeren.
Geen grote reparaties aan het onderliggende
oppervlak nodig, zolang deze maar voldoende vlak is.

 1 en V3 Groove vloeren helpen melkveehouders bij het oplossen van
V
klauw- en gewrichtsproblemen bij hun melkvee

Gebogen rug

Gewricht
stijfheid

Heen en weer
beweging van het
hoofd
Kleine
stappen

In en uit heen
en weer
bewegen

Bacteriologische klauwproblemen zoals bijvoorbeeld de Ziekte van Mortellaro zijn een belangrijke reden voor
het ruimen van koeien voorafgaand aan de voortplanting. Een koe met serieuze klauw- en ledematenproblemen
kan tot wel 36% van haar melkproductie verliezen en is minder vaak drachtig (onderzoek: Bouichou 2008).

V1

V1 Groove vloer
Dichte sleufvloer wordt op rollen aangevoerd,
aangepast aan de lengte en breedte van de
mestgang. Geschikt voor toepassing op dichte
ondergronden en betonroosters. De maximale
breedte van de individuele rollen is 1175mm. De vloer
heeft balken van ca. 100mm breed die zijn voorzien
van een gepatenteerd profiel dat er voor zorgt dat
de urine snel in tussenliggende lengtesleuven
verdwijnt. Deze sleuven hebben een breedte van
ca. 25mm. De dikte van de rubberen vloer is
minimaal 24mm. Bevestiging van de vloer op dichte
ondergronden ‘vast’ met professionele wigankers en
op roosters ‘’zwevend’ op RVS plaatwerk.
Dit vloertype is door de deskundigen van RVO
beoordeeld en voorzien van een Voorlopige Emissie
Factor (VEF) van 8,3kg NH3 per dierplaats/ per jaar.
Met uitzondering van de provincie Brabant waar
een strengere eis geldt dan landelijk is vastgesteld,
is deze vloer in geheel Nederland toegestaan.

V3

V3 Groove vloer
Open sleufvloer wordt op rollen aangevoerd en is

Dit vloertype is door de deskundigen van RVO

aangepast aan de lengte en breedte van de

beoordeeld en voorzien van een Voorlopige Emissie

mestgang. Geschikt voor toepassing op beton

Factor (VEF) van 7,1kg NH3 per dierplaats/ per jaar

roosters. De maximale breedte van de individuele

(BWL-nummer 2018.06). Deze vloer is tevens toege

rollen is 625mm. De vloer heeft balken van ca. 100mm

staan voor toepassing in de provincie Brabant waar

breed die zijn voorzien van een gepatenteerd

een strengere eis geldt dan landelijk is vastgesteld.

profiel dat er voor zorgt dat de urine snel in
tussenliggende lengtesleuven verdwijnt.
Deze sleuven hebben een breedte van ca. 25mm en

Detail C:
Schaal 1:4

zijn voorzien van een ‘berg-en-dal’ profiel tussen
doorvoergaten voor mest en urine. De gaten
hebben een onderlinge hart-op-hart afstand van
ca. 1100mm en corresponderen voor een groot deel
met de openingen in de roostervloer. Indien nodig
D

worden in het werk extra gaten aangebracht.
De dikte van de rubberen vloer is minimaal 27mm.
Bevestiging van de vloer ‘’zwevend’ op RVS
1000

plaatwerk. Daar 100
waar nodig wordt de vloer aan
vullend gefixeerd op de roosters met professionele
wigankers.
Detail D:
Schaal 1:4

C

Montage schuifrubber

Rubberen vingers voor mestschuif

Bevestigingsprofiel

Klep mestschuif
Bevestigingsprofiel
lassen aan klep

Met meerdere
bouten bevestigen

Bevestigingsplaat
Rubberen vingers

Groove Magellan rubber
2 vingers

Groove Magellan rubber
1 vinger

RVS Bout M6 x 16
RVS Plaat 6mm
RVS Moer M6

V17 agro levert bij de V1 en V3 Groove vloeren een set
vingers van rubber of PU geschikt voor het monteren
op een vingerschuif.
Daarnaast is een gegalvaniseerd bevestigingsprofiel
met RVS schroeven, bouten, ringen en bevestings
platen onderdeel van de leverantie. Laat deze
materialen bij voorkeur monteren door uw schuiven
leverancier of doe het eventueel zelf. Het staat u
natuurlijk vrij te kiezen voor een andere oplossing.

Gegalvaniseerd bevestigingsprofiel
‘drager’
Lengte 1400mm of 2000mm

Bevestigingsplaat

V17 agro heeft goede ervaringen met het gebruik
van deze vingers en levert het materiaal als
serviceartikel éénmalig mee. V17 agro doet
nadrukkelijk zelf geen aanpassingen aan schuiven
of schuifinstallaties.
Wij adviseren u vóór leverantie van de vloer contact
op te nemen met uw schuivenleverancier en de
mogelijkheden te bespreken.

Gepatenteerd melkvee concept
voor hoogproductieve koeien in topconditie
V17 Groove Magellan ® Actieve vloer

Bioret Aqua Board

 Slipbestendig

 Zacht en diervriendelijk materiaal

 Actieve afvoer van vocht

 Indrukbaar en comfortabel

 Minder ammoniakemissie

V17 Feeding Step

V17 Plus Bord

Bioret AquaClim

 Eenvoudige en snelle installatie

 Afschot van 3%

Het eerste koelende actieve koe matras

 Betere opname van voedsel

 Drogere opstap

 Betere bloedcirculatie

 Minder onderlinge strijd

 Betere hygiëne

 Vermindering van hittestress

Voerstoep
Dairy step® is een rubber voerstoep die wordt
bevestigd tegen het voerhek.
De Dairy Step® is gevormd uit rubber dat dient als
een opstapje. Hierdoor staan de koeien hoger aan
het voerhek.
De mestschuif passeert zonder de koeien te storen
en zonder de koeien te ‘verplichten’ de voorpoten te
verplaatsen. Ze kunnen het ene achterbeen
eenvoudig na het andere optillen. Met dit systeem
staan de koeien comfortabeler aan het voerhek en
vermijdt het onbalans wanneer de schuif passeert
terwijl de koeien eten.
De helling is ingegoten om urine af te voeren die op
de Dairy Step® zou kunnen vallen. Een melkkoe
besteedt meer dan 5 uur per dag aan het voerhek.
De Dairy Step® kan op alle melkveebedrijven
worden geïnstalleerd, nieuwbouw of renovatie.

De voordelen van de V1 en V3 Groove vloeren voor u op een rij:
		

V1

V3

Uitstekende beloopbaarheid

•

•

Lage ammoniakemissie

•

•

Geschikt voor renovatie en nieuwbouw

•

•

Geschikt voor rundveestallen met kelder

•

•

Geschikt voor rundveestallen zonder kelder

•

Lage bouwkosten door snelle montage en een concurrerende aanschafwaarde

•

•

Maatwerk

•

•

Zeer veel grip

•

•

Drogere klauwen en vermindering van klauwproblemen door snelle en volledige mestafvoer

•

•

Zeer schoon

•

•

Ideaal bij beweiden

•

•

Lopen op rubber betekent:
 Antislip oppervlak
 Normale klauwslijtage, minder snel dan bij
bijvoorbeeld beton
 Flexibel rubber voor bescherming van de
gewrichten
 Veiliger en een minder gladde loopomgeving
 Steentjes en harde stukjes vallen in de groeven

Voordelen voor de koe:
 Minder ammoniakemissie
Ammoniak veroorzaakt irritatie aan de
slijmvliezen. Zowel in de neus als in de longen
 Minder ernstige bacteriologische klauwproblemen
 Vermindert kreupelheid en vroegtijdige ruiming
 De klauwen blijven droger en harder en zijn
daardoor meer bestand tegen infecties

en worden door de mestschuif afgevoerd

Voordelen voor de boer:
 Emissiearm systeem dat voldoet aan de
regelgeving in Nederland
 Past binnen de maatlat Duurzame Veehouderij
 Betaalbaar en eenvoudig bij nieuwbouw én
renovatie
 Snelle installatie waardoor geringe impact op de
bedrijfsvoering

V17 agro BV
Weverstraat 44, 6862 DR Oosterbeek
Uw adviseur:
(voor Brabant)

www.v17agro.nl

Daan Derksen
Arno van de Griend
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06 50 29 00 17

