
Melkveetechniek de Jong VOF Merlin Melkrobot, voerboxen, Packo koeling
Wetterkant 16, Gorredijk  0513-418 648

Tellus-Tigra   Genetica voor de fokkerij
Herenweg 49, Donkerbroek  0516-491 492  
   
Le Loux en Kranendonk Aannemersbedrijf
Steggerdaweg 41, Steggerda  0561-441 271

Gebr. Fuite BV Veevoeders Mengvoer, Prominend kalvermelk 
Kokosstraat 15, Genemuiden  038-3854 177

Rabobank   Financiering
Lavendelheide 14, Drachten  0512-587 070

Loonbedrijf Zwier  Loonbedrijf
Oosterstreek 35, Oosterstreek 0561-431 530
    
Van Dijk Mechnisatie  Mechanisatie- instalatiebedrijf
Boerestreek 41, Ureterp  0512-301 431

Onderstaande deelnemende bedrijven zullen 
hun producten en/of diensten presenteren 
en hopen u te ontmoeten op 12 april

Uitnodiging open dag woensdag 12 april
van 10.00 tot 16.00 uur bij de familie Rinsema, 
Vinkegavaartweg 20, De Hoeve

Melkwinning • Automatisering
Melkkoeling • Veehouderijbenodigdheden

Welcome 
to the new era.
Welcome to the fascinating, pioneering world of Fullwood.

Pioneering runs in Fullwood’s blood. From generation to generation, always with 

a � nger on the pulse, looking for innovative solutions. No-nonsense solutions, 

which both the professional dairy farmer and his cows really bene� t from. Over the 

years, Fullwood has become an all-embracing synonym for integrated, advanced 

pro� table farming.

With the Fullwood Merlin robot a new reality was brought to life, with a very promising 

future. But Fullwood did not rest on its laurels and went on with inexhaustible 

strength. It kept on exploring the boundaries and found the new dimensions for 

the development of the automatic milking system of the next generation. Fullwood 

M²erlin, exceptional performances on an economic, ergonomic and ecological level.

Opties en speci caties
De nieuwe Fullwood M2erlin is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: het instapmodel de 

M2 Essential, het basismodel M2 Extended en de meest uitgebreide versie M2 Expert. 
Elke versie is leverbaar met verschillende opties zodat er altijd een Fullwood M2erlin 

melkrobot is die volledig aansluit bij de behoefte van u én uw veestapel.

www.fullwood.nl
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Woensdag 12 april 2017 van 10.00 tot 16.00 uur nodigen de 
familie Rinsema en deelnemende bedrijven u van harte uit 
om tijdens de open dag een bezoek te brengen. 
De stal is aangepast naar robot melken met de M2 Merlin.

Het is een moderne, ruime ligboxenstal 
voor 120 koeien, met 2 M2erlin Fullwood 
melkrobots, stille en energiezuinige werking. 
Twin-exit uitgang, waardoor selectie in de M2erlin zelf aange-
stuurd word, keuze tussen recht of zijwaartse ingang. 
Frequentie gestuurde melkpomp, HMI touch-screen voor vol-
ledige bediening. Merlin-View voor volledige bewaking ook op 
afstand. Crysta-lab melkanalyse vet- eiwit- en lactosegehalte, 
2 voerstations met 2 voersoorten en achtersluithek. 
Packo Koeltank 12.000 liter  en 250 liter buffertank.

Wij hopen u te ontmoeten op 12 april op Vinkegavaartweg 20, 
De Hoeve, de route wordt aangegeven via bewegwijzering.

Wij vragen u niet in bedrijfskleding te komen.


