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* Voor losse verzending (zonder Prominend bestelling) worden extra verzendkosten in rekening gebracht.

In deze catalogus vindt u alle  
benodigdheden rondom het 
Prominend® concept.

Voor meer informatie en bestellingen kunt u terecht bij:

Liprovit B.V.   |  E-mail: info@liprovit.nl   |  Telefoon: 038 33 152 22



Inhoud

Deze catalogus biedt u een overzicht van wat het Prominend-concept u te bieden heeft. Het 
Prominend-concept is een compleet kalveropfokprogramma. Met het Prominend-concept staan 
de volgende 3 zaken centraal:
• Hoge groei en goede gezondheid van de kalveren.
• Eenvoudige kalveropfokmethode; arbeidsgemak!
• Voordelig geprijsd, beter rendement.

In deze catalogus vindt u een serie uitgekiende producten die passen binnen het Prominend-
concept. U kunt eenvoudig kiezen welke artikelen het beste bij uw specifieke bedrijfssituatie 
passen.
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Hoe kan ik bestellen? Neem contact op met uw leverancier of mail naar info@liprovit.nl of bel 038-33 152 22.i

Prominend® Rood

Prominend® Blauw

Prominend® Geel

Uitsluitend voor aansluiting 
op de Promi-feeder.

Bedoeld voor handmatig voeren 
en/of gebruik van de Promi-shuttle.

Bedoeld voor gebruik bij bestaande 
kalverdrinkautomaten en heeft een 
aparte aftapmogelijkheid.

Prominend kan op verschillende manieren worden toegepast. Handmatige voedering, voedering 
via de Promi-feeder automaat en voedering via bestaande kalverdrinkautomaten. Voor elke 
toepassing is Prominend verkrijgbaar in een passende ‘bag in box’. De verschillen zitten o.a. in de 
aansluitingen en kranen. De samenstelling van de Prominend is steeds hetzelfde.

1250 kg

1250 kg

1250 kg

625 kg

625 kg

250 kg

Verpakkingen en transport

Art. nr: 6101

Art. nr: 6102

Art. nr: 6105

Art. nr: 6103

Art. nr: 6106

Art. nr: 6104

De Promi-feeder is een speciaal ontwikkelde 
automaat voor het Prominend-concept.
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Promi-kraan t.b.v. het aftappen van Prominend  
voor handmatige voedering.

Artikel nummer: 6107

Promi-beun

Promi-beun voor het op de juiste hoogte plaatsen van de  
bag in box. Gemakkelijk aftappen in de Promi-shuttle is 
hierdoor mogelijk.

Artikel nummer: 6108

Promi-carrier large

Promi-carrier 625 en 1250 kg. Met de Promi-carrier  
verplaatst u gemakkelijk een bag in box.

Artikel nummer: 6109

Promi-carrier small

Met deze Promi-carrier verplaatst u gemakkelijk een  
bag in box met een inhoud van 250 kg.

Promi-kraan

Artikel nummer: 6110

Promi-kraan



Voermethodiek Promi-feeder
De Promi-feeder is een speciaal voor dit concept ontwikkelde kalverdrinkautomaat.
Er zijn twee varianten:

De Promi-feeder basis is een functionele ‘low cost’ variant, waar een aantal luxe mogelijkheden 
zoals dierherkenning, voercurves, en drinkstations zijn weggelaten.

De Promi-feeder plus biedt deze mogelijkheden wel. Dit is een kalverdrinkautomaat die optioneel 
in de meest luxe uitvoering geleverd kan worden. Eventueel kunnen ook individueel gehuisveste 
kalveren automatisch worden gevoerd.

Beide Promi-feeders bieden standaard:
• Voeren tot maximaal 80 kalveren mogelijk.
• Adlibitum en koud verstrekken van Prominend.
• Aftappen van grotere hoeveelheden melk voor de jongste kalveren in eenlingboxen (max 200 l).
• Touchscreen bediening.
• Automatische reiniging tot aan de speen.
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Promi-feeder standaard uitvoering   Promi-feeder Basis    Promi-feeder Plus
• Lifestart RVS behuizing
• Adlibitum melk verstrekken
• Vorstvrij
• Circulatiesysteem tot aan speen
• Koud spoelen
     - Spoelen zuigslang + pomp
• Volle melk set + driewegklep
• Bedieningstouchscreen*        Basis, geïntegreerd*         Compleet, extern
• Traploos veel melk aftappen eenlingboxen
• Voeren tot 80 kalveren mogelijk
     - dierherkenning + voercurves
     - hoeveelheidmeting per individueel kalf
     - 2 drinkstations*
     - 2 speenventielen** (afsluitbaar voor reiniging)
• 2 speenventielen** op RVS montageplaat,           N.V.T. 
 zonder drinkstation         

Optioneel
• Automatisch voeren eenlingboxen
• Uitbreiden naar 3 of meer groepshokken
     - extra speen + afsluitventiel, per stuk
     - extra drinkstations                        (Promi-feeder Plus)     N.V.T.
     - kunststof frontplaat, per stuk   (Promi-feeder Basis)         N.V.T.
     - quickfeeder, altijd direct melk beschikbaar   (> 3 stations)    N.V.T.
• Extra halsbanden + responders       N.V.T.
     - iso oorherkenning         N.V.T.
• Melkpoederbunker

* Drinkstation: het poortje waar het kalf in loopt en herkend wordt middels halsband of oorherkenning.
** Speenventiel: bevestigingsstuk voor de peachteat speen met afsluiter t.b.v. reiniging.

Artikel nummer: 6111 Artikel nummer: 6112



Liprovit heeft met Urban een exclusieve overeenkomst. Urban levert speciaal voor het 
Prominend-concept innovatieve op maat gemaakte machines naar wens van de klant.
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Promi-feeder

Voor meer informatie over, of aanschaf van de Promi-feeder 
kunt u contact opnemen met Liprovit. 

Vorstvrij

D.m.v. camlock
makkelijk aan

te sluiten

Touchscreen

Reinigen
tot aan de 
speen

Automatische 
aftapmogelijkheid
voor emmer en 
shuttle
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Voermethodiek Promi-shuttle

• Met behulp van de Promi-shuttle kunnen kalveren op eenvoudige wijze worden gevoerd, 
zowel in eenlingboxen als in groepshokken.

• Met het doseerpistool kunnen speenemmers en kalverbars gemakkelijk worden gevuld.

• Er bestaat een mogelijkheid voor elektrische aandrijving (gemakkelijk voor grotere afstanden 
en oneffen terrein).

• De robuuste wielen zijn gemakkelijk op het boerenerf.

• De  Promi-shuttle is leverbaar als basisuitvoering en als uitvoering met diverse opties.

De voordelen van voeren met de Promi-shuttle

Promi-shuttle 100 liter: 6113

Promi-shuttle 200 liter: 6115

Promi-shuttle 150 liter: 6114

Promi-shuttle 250 liter: 6116

Artikelnummers:

Promi-shuttle standaard    

Hygiënisch RVS voorraadvat

Inhoud: 100, 150, 200 en 250 liter

Aftappen melk met kraan

Mixer t.b.v. roeren

Optioneel

Mixertijd instelbaar

Doseerpistool incl. literteller t.b.v. voeren

Wielaandrijving elektrisch

All terrain banden

Automatisch reinigen
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Promi-shuttle

100 liter / 150 liter /  200 liter / 250 liter

Doseer-
pistool

Automatische
aandrijving

Anti lek banden

Off  road

Verlichting

Voor meer informatie over, of aanschaf van de Promi-shuttle 
kunt u contact opnemen met Liprovit. 



Artikel nummer: 6118

Artikel nummer: 6117

Melkpomp om Prominend met bestaande 
Urban 40 automaat te doseren.

Prominend®-pomp Urban 40

Hoe kan ik bestellen? Neem contact op met uw leverancier of mail naar info@liprovit.nl of bel 038-33 152 22.i

Voermethodiek

Melkpomp om Prominend met bestaande Förster-
automaat te doseren. 

Prominend ®-pomp Förster



Promi-speenemmer PT

Promi-kraan

Artikel nummer: 6119

Artikel nummer: 6121

Artikel nummer: 6120

Voor het handmatig voeren van kleinere porties.
Op de achterzijde ziet u de juiste mengverhouding.

Voedering van  kalveren in eenlingboxen en iglo’s met 
Peach Teat. Inclusief deksel.

1 0 | 1 1

Het succes van het Prominend-concept wordt bepaald door de juiste combinatie van het product 
en de juiste toediening. Onderstaande hulpmiddelen zijn  speciaal geselecteerd voor het 
Prominend-concept.

Service artikelen ten behoeve van voeren

Promi-emmer

Peach Teat set speenemmer

Promi-speenemmer PT

Losse Peach Teat set
• Past op alle standaard speenemmers.
• Doos a 25 stuks.



Promi-speenemmer PT

Promi-speenemmer PT

Promi-kraan

Artikel nummer: 6123

Artikel nummer: 6125

Artikel nummer: 6124

Artikel nummer: 6122

Geschikt om 30 liter Prominend in  voorraad te
voeren (4 a 5 kalveren).* 

Geschikt om 60 liter Prominend in  voorraad te 
voeren (8 a 10 kalveren).* 

Voor het eenvoudig ophangen van speenemmers
met Peach Teat.

Geschikt voor: 
• Speen emmers, Kalverbars, Promi-feeder, Urban 40.
• Doos a 50 stuks.

Promi-kalverbar PT 5

Peach Teat spenen schroefdraad

Promi-kalverbar PT 10

Ophangbeugel speenemmer
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*Alle Promi-kalverbars worden geleverd inclusief deksel en spenen.

*Alle Promi-kalverbars worden geleverd inclusief deksel en spenen.



Promi-speenemmer PT

Artikel nummer: 6127

Artikel nummer: 6129

Artikel nummer: 6128

Artikel nummer: 6126

Om Prominend en water snel te mengen.

Aanvullende electrolytenmix met extra vitaminen, 
mineralen, spoorelementen en lactose.

Geschikt voor:
• Milkbar, Kalverbar, Förster drinkautomaat.
• Doos a 50 stuks.

Biestfl es om eff ectief biest te verstrekken.

Promi-garde

Biestfl es

Fuitolyt

Peach Teat spenen pull-through
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Artikel nummer: 6130

Artikel nummer: 6131

Artikel nummer: 6132

Artikel nummer: 6133

Ideaal voor kleine kalfjes in de winterperiode.

Hulpmiddel t.b.v. gewichtsbepaling.

Dop met sonde passend op Speedy Feeder om 
snel biest te verstrekken.

Kalverdekje

Meetlint

Speedy Drencher

Speedy Feeder
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Speedy Feeder om eff ectief biest te verstrekken.



Promi-kraan

Artikel nummer: 6134

Artikel nummer: 6136

Artikel nummer: 6135

Exlusieve kalvermuesli passend in het Prominend-
concept. Verkrijgbaar in zakgoed van 25 kg en
big bags.

Speciale kalverkorrel passend in het Prominend-
concept. Verkrijgbaar in zakgoed van 25 kg, 
big bags en bulk.

Voorraadvoedering Promistart Muesli en 
Promistart Korrel; onbeperkt en altijd fris.

Promistart muesli

Voerbak Promistart

Promistart korrel
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Promistart startvoeders sluiten naadloos aan bij Prominend en de behoefte van het jonge kalf. 
Promistart muesli is een volledig opfokvoeder dat zonder extra ruwvoer kan worden verstrekt.  
Promistart korrel is een kalverkorrel die te voeren is in combinatie met lucerne en/of kalverhooi.

Promistart startvoeders
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