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Het is een uitdaging om in deze tijd een duurzame en winstgevende 
melkveehouder te zijn. Eenvoudige en innovatieve oplossingen moeten 
aansluiten bij uw behoeften en die van uw dieren zodat u efficiënt kunt 
ondernemen. Al jarenlang zetten wij wereldwijd onze kennis en kunde van 
experts in voor u als melkveehouder. Wij streven ernaar om functionele 
oplossingen te bieden die u ondersteunen in uw dagelijkse werkzaamhe-
den. Voor ons is het immers simpel, uw melkveehouderij moet gezond 
zijn. Daarin hebben we de volgende stap genomen: Apollo Farm Control.

YOUR HERD IN GOOD HANDS 
Apollo Farm Control geeft u meer controle over de 
belangrijkste parameters voor uw melkveehouderij. Met 
actuele data uit Apollo Farm Control kunt u uw dagelijkse 
routines efficiënter beheren zodat u uw veestapel goed 
kunt volgen. U stelt naar eigen wensen en behoeften uw 
lopende processen in zoals het melken, krachtvoerboxen, 
de selectieboxen, dieridentificatie en tochtdetectie. 

GOEDE EN OVERZICHTELIJKE WEERGAVE VAN UW 
VEESTAPEL
Met het grafische overzicht kunt u uw bedrijfsprocessen 
optimaliseren zowel op bedrijfsniveau als op individueel 
dierniveau. U voert eenvoudig data in voor meerdere dieren 
en u filtert gemakkelijk verschillende groepen. 

24/7 TOEGANG, ALTIJD EN OVER AL
U heeft altijd en overal toegang tot uw veestapel gegevens: 
op de Milking Parlour Monitor in de melkstal, op uw pc/
laptop, tablet of mobiel. Hierdoor kunt u altijd reageren op 
attenties die onder uw aandacht worden gebracht, waardoor 
u snel een juiste beslissing kunt nemen.

SIMPEL, GEBRUIKSVRIENDELIJK EN VEILIG
Apollo Farm Control is simpel en eenvoudig te gebruiken en 
u ziet alleen de modules waar u voor kiest. Uw veestapel-
gegevens, op de Apollo Controller, staan los van uw ‘eigen’ 
internet en daardoor is uw data altijd beschermd voor 
eventuele virussen en stroomuitval. 

DE VOORDELEN VOOR U

• Simpel en gebruiksvriendelijk

• Grafisch overzicht van alle data

• Gemakkelijk data invoeren voor meerdere dieren

• Goed en overzichtelijke weergave van uw veestapel

• 24/7 toegang, altijd en overal



APOLLO FARM CONTROL
OVERVIEW  
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APOLLO FARM CONTROL  
OP MAAT 
Kies welke relevante modules u nodig heeft voor uw melkveehouderij

APOLLO BASIC  
De Apollo UniControl unit registreert alle 
gebeurtenissen. Deze gegevens worden 
direct naar uw Apollo Farm Control gestuurd 
en opgeslagen, tot wel 90 dagen terug in de 
tijd. Apollo Identificatie zorgt ervoor dat uw 
dieren herkend worden zodat de informatie 
en processen ook werkelijk goed worden 
uitgevoerd wat van toepassing is. De dierdata 
is ook onderdeel van Apollo Basis.

APOLLO SELECTION 
Met deze module kunt u de koeien separeren  
met behulp van een selectiepoort. Dieren 
kunnen gesorteerd worden op basis van 
handmatige invoer (via het management-
systeem of MPM) en/of automatisch.

APOLLO FEEDING  
Met deze module verstrekt u krachtvoer aan 
uw veestapel. U stuurt de Apollo Feeding 
boxen voor zowel voerstations als voer in 
de melkstal aan. Elk dier krijgt hierdoor de 
juiste hoeveelheid krachtvoer volgens de 
instellingen die u heeft ingevoerd.
 
APOLLO MILKING 
Toont alle beschikbare melk gerelateerde 
informatie (zowel op dier-, groeps- en op 
kuddeniveau). Voorbeelden zijn: de melkgift 
(ten opzichte van voorgaande dagen), de 
verwachte opbrengst en de geleidbaarheid.

APOLLO UNITR ACK 
Toont de activiteitsgegevens en grafieken 
voor dieren uitgerust met de Unitrack-
transponders. Geeft een overzicht van de 
gezondheid op basis van de activiteit, de 
etenstijd en het herkauwen.
 

APOLLO PPA  
(PARLOUR PERFORMANCE ANALYZER) 
De PPA biedt meer inzicht in en analyse van de 
Key Performance Indicators in uw melkproces. 
Het geeft steun en begeleiding voor u en uw 
melkers, waardoor u uw melkproductie kan 
optimaliseren om zo de kosten te verlagen en 
de efficiëntie te verhogen.

APOLLO MPM  
(MILKING PARLOUR MONITOR) 
Toont alle relevante melk gerelateerde gegevens 
voor elke koe die zich op dat moment in de 
melkstal bevindt. Met de mogelijkheden om de 
identificatie en melkplaats te controleren en een 
melk- of dierseparatie voor een enkele koe in te 
voeren. Een unieke functie: Key Performance 
Indicators (KPI’s), activering van een tweede  
ronde en het sturen van stop melken/handmatig 
melken commando’s naar een IDC melkmeter.  
  
APOLLO TAURUS
De beschikbare gegevens die u met Apollo 
Farm Control verzamelt kunnen direct  
worden gekoppeld aan uw management-
systeem, door gebruik te maken van de 
Apollo Taurus-koppeling. Hierdoor kunt u 
een langere termijnvisie uitrollen over uw 
melkveehouderij.
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SERVICE  
U moet kunnen vertrouwen op Apollo Farm Control. 
Onze ervaren serviceteam staat 24 uur per dag,  
7 dagen per week, 365 dagen in het jaar tot uw dienst. 
Het is immers belangrijk dat u en uw medewerkers 
het werk optimaal kunnen verrichten. 

Service, onderhoud en reparaties 
worden uitgevoerd door bekwame en 
goed opgeleide technici. Met hun jaren-
lange ervaring in de onderhoud van 
SAC-melksystemen, bieden ze u de 
beste mogelijke service.



TECHNISCHE 
ASPECTEN 

Melkkwaliteit

Carbon Footprint

Ergonomie

Dierenwelzijn

Levensduur

•  Apollo Controller in RVS kast met eigen individuele 
stroomvoorziening en back-up in het geval van een 
stroomuitval

•  Kleine en lichte kasten met een transparant deksel om 
eenvoudig statussen af te lezen  

• Controllers met eigen stroomvoorziening

•  Eenvoudige montage: alle uitgangen zijn 24 VDC, voor 
directe aansturing 

• Voorbereide aansluiting van een sluithek voerstation   

•  Stand-alone selectie mogelijkheid, geen 
managementsysteem vereist 

• Software is altijd up-to-date  

•  Beheren van instellingen op afstand van Apollo Controllers 

• Minimale bedrading door slimme printconnectors   

• Pas eenvoudig zelf uw software-instellingen aan 

• Jaarlijkse licentie voor gebruik van software  
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