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“Op de stoeterij hebben we meer dan 70 veulens 
per seizoen en we hebben EasyFoal sinds 3 jaren in 
gebruik. Het is een echt werkcomfort, de installatie 
is heel eenvoudig en snel. Het systeem waarschuwt 
ons tussen 5 en 20 minuten voor de geboorte, zodra 
ik de waarschuwing ontvang, ga ik naar de merrie 
om te controleren of alles goed gaat. Het is heel 
betrouwbaar.

Sinds ik dit systeem gebruik, ben ik gestopt met 
het gebruiken van riemen en magneten. Met de 
EasyFoal-sensor kon ik ingrijpen op gecompliceerde 
geboortes wanneer de merrie de waterblaas niet 
had verwijderd.

Ik ben een veeleisend persoon in mijn werk en 
EasyFoal voldoet volledig aan mijn verwachtingen.”
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Zekerheid voor de fokker, 
welzijn voor de merrie.
Easyfoal is een veulendetectiesysteem gebaseerd 
op de analyse van het gedrag van de merrie vóór de 
bevalling. Door middel van een sensor op de staart 
van de merrie, waarschuwt EasyFoal u wanneer de 
eerste tekenen van bevalling verschijnen.  

Dankzij EasyFoal kunt u op uw beide oren slapen 
tijdens de veulenperiode… u wordt niet meer 
onnodig wakker! Het systeem bewaakt de merrie, 
in de stal en in de weide, en stelt u in staat om op 
het juiste moment in te grijpen.

Geen opladding nodig
De batterij is 7 jaren geldig zonder onderhoud

Een mix van hoogstaande 
technologie en gebruiksgemak
Tijdens de geboorte ontvangt u een spraakoproep 
bij het begin van de weeën en een SMS met het 
nummer van de betreffende sensor*.

Het systeem meet en analyseert verschillende 
karakteristieke bewegingen van de merrie vóór de 
bevalling: koliek, opstaan / liggen, weeën, ... Rekening 
houdend met al deze parameters geeft het systeem 
een hoge betrouwbaarheid van detectie weer.

Een spraakbericht 
en een SMS worden 

verzonden in 
realtime 

3
Plaatsen 

van de 
sensor

1
Uitzending via 

radiogolven naar 
de collector

2

Betrouwbaarheid en eenvoud 
voor het succes van uw 
geboorten
Dit bijzonder innovatieve, niet-invasieve, systeem 
kan door de fokker zelf geïnstalleerd worden. De 
aanhechting van de sensor vereist geen veterinaire 
tussenkomst.

De sensor van 75 g wordt verticaal op de bovenkant 
van de staart geïnstalleerd met behulp van een 
specifieke plakstrip.

Deze eenvoudige bevestigingsmethode houdt de 
sensor op de juiste plaats en maakt het u mogelijk 
om het op de merrie te plaatsen tot 15 dagen voor 
de geboorte.

De sensor is operationeel zodra deze geplaatst is, 
het kan binnen enkele minuten na de installatie 
een geboorte detecteren. Het is ook onmiddellijk 
herbruikbaar na het veulenen om een andere 
merrie uit te rusten.

Technische troeven:

Multi-ontvanger SMS 
alert en spraakoproep

Niet-invasieve voor het 
welzijn van de merrie

EASYFOAL + PUNTEN:

Betrouwbaarheid
Detectie is meer dan 90%

Detectie in de stal en in de weide: 
tot 1km rond de collector

Standby van de sensor
Bewaar de batterij en automatische 
activering van de sensor tijdens de installatie

Zeer weinig valse waarschuwingen
Onder 10%

Snelle en efficiënte hechting
Kan geplaatst worden tot 15 dagen voor de 
geboorte

Robuuste sensor: 
een oxidatie- en 
breukbestendige sensor

Monitoring 24u/24u
De merrie kan de sensor dag en nacht houden

*meerdere sensoren kunnen geassocieerd worden aan de collector.
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