
Vandaag trekken we naar het melkveebedrijf van 
de familie Delputte midden in de West-vlaamse 
polders in het pittoreske  Oostkerke bij Diksmuide.
Het bedrijf melkt 90 zwartbonte Holstein koeien met  
60 stuks jongvee
Het melken gebeurt in een zij aan zij , 2x8 van GEA.
De gemiddelde  jaarproduktie is 10700 kg melk met 
35,5° eiwit en 43,5° vet. Het gemiddeld celgetal is 
120.000.
Alle ruwvoeders worden op het bedrijf zelf geteeld.

In 2017 kwam Peter in contact met Milk-Rite via 
Steven Ketelers vertegenwoordeger bij AGRO 
LOGIC waarmee hij verschillende keren een 
gesprek had over de vele voordelen van Impuls 
Air driehoekige tepelvoeringen en het automatisch 
melkklauw wisselsysteem. Op het bedrijf waren op 
dit moment geen noemens- waardige problemen 
en wist niet dat het melkproces nog beter zou kun-
nen. Maar in Januari 2018 nam ik toch de beslissing 
om met de milkrite klauwwissel te starten. 
De voornaamste redenen van mijn beslissing waren 
de veel lichtere melkstellen en het zeer gemakkelijk 
wisselen van de melkstellen. Om eerlijk te zijn is 
wisselen van tepelvoeringen  een zeer tijdroven-
dend werk en wordt nogal graag  uitgesteld.

worden. Betere conditie van de speenpunten 
zorgen voor betere natuurlijke weerstand tegen 
het binnendringen van mastitisbacterien. 

COMFORT:
1. Zachtere massagedruk en lagere drukken 

rondom de spenen  zorgen voor meer rust tij-
dens het melken, koeien staan veel rustiger en 
trappen veel minder .

2.  Stootrandvacuum is veel lager waardoor 
minder congestievorming  ontstaat rond de 
spenen en waarbij de koeien veel beter worden 
leeggemolken

3.  Impuls tepelvoeringen hechten veel beter met 
zeer weinig luchtzuigen en afglijden. Verhoogt 
comfort voor mens en dier. 

Wat is Cluster Exchange Service ?

Bij Cluster Exhange worden , wanneer tepelvoe-
ringen vervangen moeten worden, complete en 
nieuwe melkstellen op het bedrijf aangeleverd. De 
klant  hoeft dus geen tepelvoeringen zelf te ver-
vangen: een  grote arbeidsbesparing en het  is ook 
geen leuk werk. Doel is tepelvoeringen op tijd te 
vervangen!

Na 2500 melkbeurten  worden nieuwe melkstel-
len op het bedrijf aangeleverd. De klant hoeft dus 
enkel de nieuwe melkstellen aan te sluiten en de 
gebruikte worden automatisch opgehaald. De klant 
heeft levenslange garantie op alle onderdelen.Bij 
de eerste levering krijgt de klant een set reserve 
onderdelen. De nieuwe aangeleverde klauwen zijn 
voorzien van nieuwe rubberen onderdelen, ze zijn 
volledig steriel en versleten onderdelen worden 
vervangen. De klant beschikt ook steeds over een 
voorraad reserveonderdelen.
Bij iedere wissel krijgt de klant een score van de 
tepelvoering waarbij men kan zien aan de vervui-
lingsgraad  of de reiniging van de melkinstallatie 
goed verloopt. 

MILK-RITE IMPULS AIR TEPELVOERINGEN MAKEN DUIDELIJK  
VERSCHIL OP DE UIERGEZONDHEID VAN UW BEDRIJF.

vlnr: Ghislain Coppejans Technisch adviseur bij Milk-Rrite/Interpuls - Peter Delputte Melkveehouder - Steven Ketelers commercieel technisch verantwoordelijke Milk-Rite bij Agro Logic

Een 10 tal dagen na de bestelling werden de 
complete melkstellen aangeleverd en de nodige 
melkmachineinstellingen werden uitgevoerd door 
Steven Ketelers

Na enkele melkbeurten was mij al duidelijk dat de 
voordelen van Impuls Air tepelvoeringen veel groter 
waren dan gedacht. Vooral de rust in de melkstal 
tijdens het melken was zeer snel duidelijk, ook het 
binnenkomen van de koeien in de melkstal verliep 
na enkele dagen vlotter . 
Op langere termijn kwamen nog meer voordelen 
van deze tepelvoeringen naar boven. Het celgetal 
is in vergelijking met vorige  jaren gemiddeld met 
70000 tot 80000  gedaald zonder veel meer andere 
inspanningen. Ook afglijden van melkstellen is een 
zeldzaamheid geworden wat voor minder storin-
gen tijdens het melken zorgt. Ik ondervind dat de 
koeien  veel beter uitmelken door het feit dat deze 
kopbeluchte impuls tepelvoeringen niet opkruipen 

Door deze stap te zetten is me toch duidelijk gewor-
den dat, niettegenstaande de goede resultaten, er 
duidelijke melktechnische voordelen vastgesteld 
zijn.

Wat zijn Impuls Air tepelvoeringen nu juist.

Impuls Air is een gezondheidssysteem ontwikkeld 
door Milk-Rite  om melkterugstroom en bacterien 
(natte spenen) te voorkomen.

GEZONDHEIDSSYSTEEM: 
1. Stootrandbeluchting in combinatie met het 

driehoekige schachtprofiel van de tepelvoering 
zorgt ervoor dat de melk efficiënter wordt afge-
voerd van onder de speen zonder enig risico 
van terugstroom. Hierdoor worden natte spe-
nen of speenwassing vermeden die leiden tot 
nieuwe infecties 

2. De impuls tepelvoeringing  is een lage druk voe-
ring die zorgt voor een gespreide en zachtere 
massage druk , onderaan het speenuiteinde  
waardoor vereelting en uitstulpingen vermeden 


