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Esben Rav Larsen possui um manada de 190 vacas RDM + SDM, que 

estão espalhadas por 226 cubículos livres. 

Os cubículos Cow-Welfare Flex Stalls ™ foram instalados em 2008. 

Os Cow-Welfare Flex Stalls ™ leva a um número de células inalteradas de 

150.000, mas vacas que anteriormente produziram 33 kg de leite, agora 

produzem diariamente cerca de 35 kg de leite. A razão do aumento é que o 

tempo de descanso havia mudado de 10-12 horas para 14-16 horas diárias.  

O cio das vacas também era satisfatório antes da instalação do Cow-Welfare 

Flex Stalls ™, mas por outro lado os danos dolorosos nas vacas reduziram 

de 5,6% para 0% após a instalação do Cow-Welfare Flex Stalls ™. 

Esben Ravn Larsen assinalou que o tempo compensação de voltar aos 

cubículos livres depois de comer, reduziu de 2-15 min para 0-1 min. 

E que a ocupação de descanso nos cubículos é de 100%. 

Esben Ravn Larsen comentou adicionalmente: ”Devido à flexibilidade, o  

Cow Welfare Flex Stalls ™ é o único sistema que oferece a melhor liberdade de 

movimentos em cubículos livres. As vacas não estão mais estressadas e com 

medo de sé deitar e não a ficar de pé. Também não há equipamento que esteja 

incomodar e perturbar a vaca no tempo de descanso. A melhor experiência 

para mim foi quando uma vaca corria por todo o estábulo; a vaca corria para 

uma cubículo livre e deitava-se no mesmo movimento, sem se magoar.

Eu chamo a isso liberdade de movimento !!!”

Nome: Esben Ravn Larsen

País: Dinamarca
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· Vive em Skaerbaek - Dinamarca
· Comprei a propriedade em 2006

Areia nos cubículos
· Novo estábulo em 2012 

·

· 300 SDM vacas

Tom Scholten diz:

· Cerca de 2,5 kg mais de leite por vaca após a instalação de Cow-Welfare 

FlexStalls ™. Nós entregamos 39 kg. 

· Nós temos o número máximo de células em 90.000, normalmente cerca       

  de 50.000 

· As vacas deitam-se bem, descansam mais, não têm ferimentos e o  

     estábulo é fácil de limpar.

· Mais luz e liberdade para se movimentar nos cubículos, significa mais 

     vacas no cio 

· Um ambiente calmo e descontraído no estábulo

Tom levou mais de um ano para obter a aprovação da nova construção. 

Tom pensou em comprar um robô de ordenha, mas decidiu manter o antigo 

estábulo de ordenha. Tom conhece todas as vacas e adora o contato diário 

com elas. Portanto Tom optou por usar todo o dinheiro em um estábulo 

claro e muito amigável para as vacas e com grande conforto para as vacas.

Nome: Tom Scholtens

País: Dinamarca

Declaração de cliente –

Cow-Welfare Flex Stalls™



Cow-welfare A/S, Langkaer 15, DK – 6100 Haderslev, Denmark 

Phone: +45 73 69 32 06, Fax: +45 73 69 32 07 

www.cow-welfare.com info@cow-welfare.com 

Reg.no.: DK32359248

· Eu sempre sonhei com um estábulo cheio de conforto para a vaca, baixo custo

de construção e uma gestão simples. Ele conseguiu 100%.

· Minha opinião é que as pessoas se enganam, se não investirem em produtos

· Recomendo comprar os produtos da Cow-Welfare. 

· Eu ainda estou fascinado, quão rápido e livre as vacas se deitam nos

de bem-estar das vacas.

· Não há feridas e danos, em todas! 

· Sempre sossego no estábulo, sem barulho, sem estresse 

· Estou muito focado no número de células. Após a instalação de Cow- 

Welfare Flex Stalls ™ e do Cow-Welfare Flex Feed ™, o número de células 

não superou as 100.000. 

· As vacas descansam mais tempo sem estresse e essa é a razão pela qual os

cubículos livres Cow-Welfare Flex Stalls ™

· Eu tenho uma manada mista; Vacas pequenas e grandes. Até mesmo as

cascos secam mais rápido e eu não tenho nenhum Montelaro no meu estábulo

Jerseys estão na manada, mas todas as vacas estão deitadas corretamente nos 

estábulos livres.

· O plástico não é tão frio como o ferro no inverno.

Nome: Pascal Monhart 
País: Suíça

Declaração de cliente – 

Cow-Welfare Flex Stalls™

Cow Welfare Flex Feed™
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·  Sem ferimentos e danos causados pelo Cow-Welfare Flex Stalls ™ 

ou pelo Cow-Welfare Flex Feed ™

·

·

 O projeto de estábulo foi adiado por um ano, mas depois eu estou muito 

feliz por ele, caso contrário eu não teria nenhum produto de Bem-Estar 

da Vaca no meu estábulo. 

 Nenhum pânico ou movimento forçado para se deitar nos cubículos 

livres; as vacas deitam-se sempre de maneira rápida e correta.

·

·

12.000 litros por vaca, números de células á volta de 70.000, acho 

que isso prova tudo. 

Vacas calmas = acalma agricultores

· Happy cows = happy farmers 

·  A qualquer hora eu recomendaria os produtos de Cow-Welfare aos 

meus colegas.

Nome: Roland Zurcher

País: Suíça

Declaração de cliente – 

Cow-Welfare Flex Stalls™ 

Cow-Welfare Flex Feed™
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Ralf Meier está muito satisfeito com o vendedor Mr. Wetterau. Os seus 
conhecimentos de Cow-Welfare Flex Stalls ™ são muito extensos.

· 200 vacas leiteiras

· Instalado 120 Cow-Welfare Flex Stalls™ em 2010 

· MARAME GbR foi o primeiro estábulo com Cow-Welfare Flex Stalls ™ no 
estado federal Hessen. Ralf Meier viu pela primeira vez o Cow-Welfare 
Flex Stalls ™ na casa Düsse, que é uma escola de agricultura.  
O Sr. Meier e seu filho estavam absolutamente seguros de que queriam o  
Cow-Welfare Flex Stalls ™ em o seu novo estábulo.

Cow-Welfare Flex Stalls ™ é muito importante para Ralf Meier. Ele gosta de 
andar pelo estábulo à noite e observar como as suas vacas estão 
corretamente deitadas e livres de estresse nos cubículos livres de Cow-Welfare 
Flex Stalls ™. 

Ele disse: „Vacas sem estresse, implica agricultores livres de estresse.  
Sem estresse para as vacas resulta em maior lucro para os agricultores. 

Os vizinhos de Ralf Meier estavam no começo muito duvidosos, em relação ao 
Cow-Welfare Flex Stalls ™, mas agora eles mudaram de opinião. A vida e o 
tempo de produção de leite das vacas são mais longos. No último ano as 
células estavam cerca de 150-180.000 o que Meier está muito satisfeito.

Nome: MaRaMe GbR

País: Alemanha

Declaração de cliente

Cow-Welfare Flex Stalls™
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Minhas vacas não têm mais nenhuns danos e pressões. Vacas estão 
descansadas e em melhores condições e frequentente a entrar no cio. As 
vacas andam melhor, ficam mais tempo deitadas e deitadas na posição 
correta. Vacas que fazem uso de Cow-Welfare flex Stalls™, produzem 
diariamente cerca de 37-38 litros, as outras vacas, que ficam nos cubículos 
livres de ferro, produzem em média cerca de 32 litros por vaca. 

Antes de instalar do Cow-Welfare Flex Stalls ™, uma vaca velha estava em 
más condições. A vaca estava pronta para o abate, mas o Sr. Meier decidiu 
dar à vaca uma chance de melhorar nos novos cubículos livres instalados da 
Cow-Welfare Flex Stalls ™. 
Agora, 2 anos passados e a vaca teve 2 bezerros, o terceiro está a caminho e 
ela tem uma produção de leite anual de 14.000 litros. 

No final, o Sr. Meier disse: “Muita coisa vai mudar no meu estábulo, mas o 
Cow-Welfare flex Stalls ™ ficará para sempre.  

Cow-Welfare Flex Stalls™ foi o melhor investimento que eu fiz. ”

O Sr. Meier apenas sorriu e não comentou, quando lhe perguntámos  
sobre os benefícios financeiros do Cow-Welfare Flex Stalls ™.  
A sua resposta á pergunta, se não há nada negativo sobre Cow-Welfare 
Flex Stalls ™, foi Não!
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Nós tínhamos originalmente planeado equipar nossos cubículos profundos com areia.  
Derivado a um mal-entendido com a construtora, as caixas foram concretadas sem declive. 
Apesar de uma busca intensiva, não encontramos nenhuma empresa de equipamentos de 
estábulo que pudesse ou iria reconstruir os cubículos para cubículos profundos. 

Tivemos uma reunião com Tommy Wollesen, o dono da Cow-Welfare, que propôs a 
instalação de um colchão de látex oblíquo, o colchão - Latex Soft CHY, que eliminaria o 
problema que tivemos. 

Esta solução foi mais interessante do que uma conversão em cubículos profundos de areia. 

Também tivemos economias significativas nos custos de acamamento e na carga de 
trabalho, porque a inclinação significa que o colchão é drenado rapidamente da urina e das 
fezes, que podem ser raspadas facilmente sobre a borda. Novamente, esperamos que seja 
só necessário apenas limpar os colchões a cada segunda semana, o que é muito bom! 

A instalação dos colchões Latex Soft CHY- provou ser muito fácil e foi feita rapidamente  
por nós com apenas três pessoas. 

Todas as vacas estão muito confortáveis com os seus novos cubículos. Quando as vacas  
se deitam nos colchões Latex Soft CHY, o amortecimento nas pernas dianteiras ocorre  
muito rapidamente e sem correção subsequente da posição reclinada. 

Nossa conclusão: Sempre fomos adversários de cubículos com colchões, mas agora 
concluímos que nossas vacas estão em melhores condições, o que significa que nos 
tornamos fãs absolutos de cubículos com colchões. 

Na questão de construções de futuros estábulos, esperamos fazer uma superfície plana  
de concreto com colchões oblíquos Latex Soft CHY de cubículos. Esta construção também 
nos poupará tempo e dinheiro, porque a construção é feita usando concreto líquido.

Nome: Büscher Wetter GbR

País: Alemanha

Declaração de cliente – 

Latex Soft CHY


