
De klimaatverandering zorgt voor steeds  
langere periodes van extreem warm weer.  
Hoog productieve dieren, zoals melkkoeien, krijgen  
hierdoor vaker last van hittestress. Dit uit zich in  
verminderde voeropname, problemen met de tochtigheid,  
lagere melkproductie en een hoger risico op ziektes.

Abbi-Aerotech helpt u graag uw melkvee 
en rendement gezond te houden met 
innovatieve, energiebesparende en 
betaalbare ventilatiesystemen.

ABBI-AEROTECH

+31 (0)184-711344 | sales@abbi-aerotech.com | www.abbi-aerotech.com



Gezond vee vormt de basis voor een gezond bedrijfsresultaat

Als melkveehouder wilt u het beste voor uw dieren. Naast de 
nodige aandacht, geeft u ze een optimaal voerrantsoen en u 
zoekt naar de beste genetica voor de fokkerij. Kortom, alles 
wat u doet, doet u voor gezond vee. Want gezond vee vormt 
de basis voor een gezond bedrijfsresultaat.

Wet- en regelgeving rondom melkquota, fosfaatuitstoot 
en dierenwelzijn stellen u al jaren op de proef. Maar de 
laatste jaren komt daar nog een uitdaging bij, namelijk de 
klimaatverandering.

De gevaren van hittestress
De klimaatverandering zorgt voor steeds langere periodes 
van extreem warm weer. Hoog productieve dieren, zoals 
melkkoeien, krijgen hierdoor vaker last van hittestress. Dit uit 
zich op diverse manieren:

• verminderde voeropname
• daling melkproductie
• lager vetgehalte
• kreupelheid
• tochtigheidsproblemen
• hoger risico op ziektes

Oplossingen tegen hittestress per diergroep in de melkveehouderij
Van de kalverenopfok tot de vaarzen en van de wachtruimte tot de melkstal - per diergroep in uw melkveehouderij 
verschillen de omstandigheden en stressniveau van het dier. Voor elke diergroep is er een passende oplossingen 

om hittestress te verlichten, die we hieronder belichten.

Veel systemen op de markt recirculeren enkel gebruikte lucht in 
de stal, waardoor de luchtkwaliteit verslechtert. Abbi-Aerotech 
ontwikkelde als eerste het dwarsventilatiesysteem, dat de 
volgende voordelen biedt:

• het systeem brengt frisse buitenlucht in de stal, dus 
de luchtkwaliteit verbetert;

• de verse lucht stroomt dichter langs de koeien, 
waardoor ze beter afkoelen;

• de melkveeventilator is zeer zuinig, waardoor de EIA-
regeling van toepassing is.

De in 2016 geïntroduceerde Abbifan 140-XXP-1 werkt met 
230V aansluiting en een permanent magneet motor met 
riemaandrijving. Het heeft een apart kastje voor de omvormer.

Op de motor van de in 2018 geïntroduceerde opvolger Abbifan 
140-XXP-2 is een direct aangedreven propeller gemonteerd. 
Daardoor is er geen onderhoud nodig en zijn er geen slijtende 
onderdelen. Het maximum stroomverbruik bedraagt slechts 
530W/h!

Vanwege de grote hoeveelheid bewegingsvrijheid en ligcom-
fort kalft een koe af in het strohok. Steeds vaker verblijven ook 
droge en verse koeien in het strohok. Door tocht en vochtig 
stro kunnen de gevoelige dieren echter gezondheidsproblemen 
krijgen. De plafondventilator van Abbi-Aerotech hier een goede 
oplossing, want:

• het systeem produceert een nauwelijks voelbare 
luchtstroom, wat comfortabel is voor de dieren;

• het systeem droogt het stro. U hoeft het minder vaak 
te mengen of verplaatsen en bespaart tijd;

• het systeem is tot wel 50% zuiniger dan een gang-
baar ventilatiesysteem, waardoor de EIA-regeling van 
toepassing is. 

De plafondventilatoren zijn uitgevoerd met een permanentmag-
neetmotor. Dat is een robuuste en betrouwbare motor met een 
laag kW vermogen. Het energieverbruik is extreem laag en de 
aerodynamische propellerbladen zorgen voor een hoge lucht-
opbrengst. Ze zijn beschikbaar in diameters van 2,5 tot 7 me-
ter, voor iedere stal de juiste afmeting. Met de DCC-1 klimaat-
regelaar heeft de ventilatie altijd de juiste opbrengst en wordt 
hittestress voorkomen.
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DWARSVENTILATIE IN DE LIGBOXENSTAL
PLAFONDVENTILATOREN IN HET STROHOK /  

DE AFKALFSTAL



Problemen veroorzaakt door hittestress (THI 68 of hoger)

De gemiddelde schade per koe bij hittestress kan gemakkelijk oplopen tot €250,00 per jaar!

De juiste ventilatie-oplossing voor 
uw situatie
De juiste ventilatie-oplossing voor uw vee 
wordt bepaald door de volgende factoren: 

• het soort stal
• locatie
• afmetingen
• indeling
• specifieke klimatologische 

omstandigheden
• systemen in gebruik
• etcetera

Abbi-Aerotech helpt u graag met het 
bepalen van de juiste oplossing om uw 
melkvee en rendement gezond te houden.

Jonge kalveren hebben weinig vet en produceren nog weinig 
warmte, waardoor ze vatbaar zijn voor tocht. Als de lucht 
dan ook nog eens onvoldoende wordt ververst, verslechtert 
de luchtkwaliteit en lopen de dieren het risico op diarree of 
longontsteking. Slangventilatie van Abbi-Aerotech biedt hier de 
volgende voordelen:

• het systeem brengt frisse buitenlucht in de stal, 
waardoor de luchtkwaliteit verbetert;

• door de permanente overdruk is de luchtstroom 
nauwelijks voelbaar, wat comfortabel is voor de 
dieren;

• dit systeem draait altijd en kan onafhankelijk van 
andere ventilatietoepassingen gebruikt worden.

De slang is gemaakt van textielpolyester en kan in iedere 
diameter en lengte geleverd worden. Het innovatieve 
gatenpatroon in de slang wordt door onze technici nauwkeurig 
berekend voor een gelijkmatige luchtverversing in de stal. 

Het klimaat in de melkstal is niet altijd optimaal voor melkers en 
koeien. En dat terwijl de meeste veehouders meer dan duizend 
uur per jaar doorbrengen in de melkstal! En dan zijn er ook nog 
vliegen, die vaak overlast en onrust bij de koeien veroorzaken. 
Abbi-Aerotech heeft de innovatieve Multi-Unit bedacht, met de 
volgende voordelen:

• het systeem brengt frisse buitenlucht in de stal, 
waardoor de luchtkwaliteit verbetert;

• de frisse buitenlucht verkoelt de melkkoeien en 
voorkomt hittestress;

• door de luchtstroom rechtstreeks op de koeien te 
richten, worden vliegen deels verjaagd.

De Multi-Unit wordt centraal in de melkstal opgehangen. Een 
unieke verdeelunit met verstelbare kleppen en een geïntegreerde 
ventilator stuurt schone, frisse lucht in zes richtingen de stal in. 
De lucht kunt u zelf via een handregelaar in de juiste snelheid 
direct op de koeien of horizontaal naar alle kanten richten.
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SLANGVENTILATIE IN DE KALVERENSTAL VENTILATIE IN DE MELKSTAL

“Abbi-Aerotech streeft naar energie-efficiëntere producten  
voor een significant lager energieverbruik in de stal.”
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De oorsprong van Abbi-Aerotech
Aalbert Bussem, tegenwoordig actief als adviseur, richtte het bedrijf in 1990 op. Hij kocht een 
licentie voor de productie van ventilatoren uit de Verenigde Staten. Het viel hem op dat de lucht 
van en naar deze ventilatoren niet optimaal stroomde, wat naar zijn idee vooral te maken had met 
de hoekige vormen van de metalen behuizing.

Samen met een Belgische universiteit bedacht hij dat het mogelijk moest zijn om met kunststof 
een betaalbare ventilator te maken met een optimale instroomrand. Daarvoor werd geïnvesteerd 
in grote matrijzen waarmee de behuizing kon worden gemaakt.

 “Thuis groeiden we op met de plantenkwekerij en tuinaanlegbedrijf van mijn 
vader. We waren omringd met veehouders. Dat wakkerde mijn belangstelling 

aan voor het vee, méér nog dan voor planten. Een landbouwkundige opleiding 
volgde, waarna ik voorlichter bij een veevoederfirma werd en daarna bij een 

fokkerij-organisatie wereldwijd fokkerij-programma’s uitrolde. In die tijd werd 
klimaatbeheersing in de stal een steeds belangrijker onderwerp op mijn agenda. 

Dit heeft de ervaring gebracht die we nu graag delen met onze klanten.”

Eric Bussem, zoon van Aalbert, heeft inmiddels de dagelijkse leiding over Abbi-Aerotech. 
Tegenwoordig ontwerpt, ontwikkelt en produceert het team van 16 betrokken medewerkers de 
meest energiezuinige en ventilatoren met de modernste motortechnieken.

“Ons team is elke dag onder de boeren. Uw problemen, gedachten en visie 
vormen de basis voor elk nieuwe product dat wij ontwikkelen en produceren. 

Heeft u een opmerking, idee of vraag? Aarzel niet om contact op te nemen. We 
helpen u graag!”

Aalbert Bussem 

Eric Bussem


