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Du ved, at et rent staldgulv fører til renere 
klove, mindre gødning i sengebåsene og renere 
haler og yvere. Du ved også, at det forhindrer 
hygiejnerelaterede klov- og yverinfektioner og 
fremmer sund, naturlig adfærd blandt køerne. 
Det gør det nemmere at registrere brunst, 
hvorved kælvningsintervallet kan forkortes. 
Sunde klove og yvere bidrager væsentligt til en 
økonomisk sund mælkeproduktionsbedrift.

Regelmæssig rengøring forebygger bakterievækst og 
holder klove, yvere og haler rene. Ikke alene forbedrer det 
klovsundheden, det er også medvirkende til din besætnings 
overordnede produktivitet.

Med sidste nye teknologi kan staldgulvet holdes rent automatisk. 
Gødningsskraberen Lely Discovery rengør gulvet i stalden dag 
og nat. Denne fuldautomatiserede gødningsskraber når ud i 
hver en krog i stalden og forbedrer tydeligt hygiejnen på gulvet, i 
sengebåsene og blandt køerne.

Morgendagens Landbrug er noget, du vælger

Bedre dyresundhed begynder fra bunden
Etienne Simon
Saint‑Germain‑en‑Coglès, Frankrig
"Vi valgte at udskifte skraberne med en 
Discovery, fordi køerne var tilbøjelige til 
at springe over skraberen og få beskidte 
for- og bagben, hver gang den kom forbi. 
Det irriterede os, for snavsede klove giver 
snavsede sengebåse. Det er let at se, at 
klove og ben nu er meget renere. Ofte er 
det kun bagbenene der bliver lidt beskidte, 
mens forbenene er mere rene og tørre."

"Snavsede klove kan 

virkelig irritere mig, for 

de sviner sengebåsen til."
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Sunde malkekøer yder optimalt, kræver mindre opmærksomhed og er en 
fornøjelse at arbejde med. Det er frustrerende, at mastitis, nedsat fertilitet og 
klovproblemer stadig er de tre hovedårsager til udsætning på mælkeproduktioner. 
Et rent staldgulv holder klove, ben, yvere og haler renere og er med til at hæmme 
bakterievækst. Det reducerer hygiejnerelaterede klov- og yverproblemer.

Yversundhed
Mastitis er en udbredt yversygdom, der skyldes 
en bakterie, som trænger ind i yveret og giver 
infektion. En god hygiejne er særligt vigtig for at 
hæmme bakterievækst. Når gulvet er rent, undgår 
køerne at slæbe gødning med ind i sengebåsene. 
Således holdes både haler og yvere renere. Og det 
nedsætter risikoen for infektion.

Fertilitet
Køer er mere tilbøjelige til at udtrykke deres 
naturlige adfærd, når deres klove er sunde, og 
gulvet ikke er glat. Det gør det nemmere for dig 
at registrere, hvilke køer der er i brunst, hvorved 
kælvningsintervallet kan forkortes.

Klovsundhed
Sunde klove er vigtige for, at en ko kan bevæge sig 
frit og gøre, som hun vil: hvile, æde, drikke eller blive 
malket. Mange mælkeproducenter undervurderer 
udbredelsen af klovproblemer blandt deres 
køer. Forskning viser, at mælkeproducenter 
kun ser 25 % af tilfældene med smitsomme 
klovsygdomme i besætningen (Jessica Fabian, 
2012). Det er én af grundene til, at der træffes 
mangelfulde foranstaltninger. Det anslås, at 80 % 
af mælkeproduktioner oplever klovproblemer i løbet 
af et gennemsnitsår.  Disse problemer kan medføre 
halte køer og dertil knyttede økonomiske tab.

Sunde klove forebygger udgifter og tab
Forskning fra Cornell University viser, 
at 20 % af køerne på en gennemsnitlig 
mælkeproduktionsbedrift lider af klovproblemer, 
hvilket giver tab, der anslås til mellem 250 Euro og 
380 Euro pr. ko. Derfor er klovsundhed også en af 
de tre mest omkostningstunge sygdomme blandt 
malkekvæg sammen med mastitis og reduceret 
fertilitet. Nogle af omkostningerne skyldes 
behandlingen af kloven, men der er også indirekte 
omkostninger involveret. De omfatter reduceret 
drægtighedsprocent, større dyrlægeudgifter og 
højere udskiftningsrate i besætningen.

Betydningen af 
et rent staldgulv

Den gennemsnitlige udgift pr. ko 
pr. år som følge af klovproblemer 
er € 53,17

€ 23,70 i tabt mælkeproduktion
€ 11,33 i udgifter til udsætning
€ 6,56 i udgifter pga. kælvningsinterval
€ 6,31 i arbejdsudgifter
€ 2,02 i udgifter pga. kasseret mælk
€ 1,68 i udgifter til klovbeskæring
€ 0,84 i udgifter til dyrlæge
€ 0,73 i medicinudgifter

Tab i mælke-
produktion

Udgifter til 
udsætning

Udgifter pga. 
kælvnings-
interval

Arbejds-
udgifter

Udgifter pga. kasseret mælk
Udgifter til klovbeskæring

Dyrlægeudgifter
  Medicinudgifter
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Ro i sindet
Ro i sindet er afgørende for 
din virksomheds drift. Det 
indebærer, at man kan stole på 
medarbejdere, maskiner og en 
pålidelig partner, hvad angår 
service og support. Det er godt 
at vide, at der bag din Lely 
Discovery er en organisation, du 
kan stole på.

Certificerede teknikere
Du får fuld adgang til Lelys 
certificerede teknikere gennem 
dit Lely Center. De sørger for en 
perfekt installation, indstiller 
den ønskede rute og yder optimal 
service til en lang og problemfri 
levetid.

Eksperterne i 
automatiseret 
mælkeproduktion
Lely Center er en partner inden for automatiseret mælkeproduktion, du 
kan stole på. I løbet af årene har Lely opbygget et omfattende netværk 
af specialister og kombineret erfaring inden for automatisk malkning 
med lokalkendskab. Deres hovedformål er at hjælpe dig med at få alle 
fordelene ved dit Lely-udstyr.

"De tager sig tid 
til at forklare 

det hele."
Severin Batzill

Schlier, Tyskland

Regionalt kendskab 
og erfaring
Du kan også regne med viden, hjælp 
og support fra Lely Centers Farm 
Management Support-rådgivere. 
De sikrer, at din Discovery gør sit 
arbejde med hensyn til at optimere 
din bedrifts produktivitet og 
rentabilitet.

Vi har mælkeproduktion i blodet
Mange af Lelys ansatte har selv en 
landbrugsbaggrund. De forstår, hvordan 
bedrifter fungerer, og får undervisning og 
testes i deres viden. De tilbyder pålidelighed 
og ekspertise som hjælp til både nye og 
eksisterende kunder. De lokale eksperter 
har viden og indsigt fra lignende projekter i 
området, så du kan være sikker på at få den 
mest opdaterede rådgivning.

De mest erfarne inden 
for automatiseret 
mælkeproduktion
Lely er markedets førende inden for 
automatiseret mælkeproduktion. Hvad 
automatisk staldrengøring angår, 
har vi mere end ti års erfaring. Denne 
viden har vi udnyttet til at udvikle den 
nuværende generation af Discovery 
staldskrabere.

7



Sprøjter vand for at give et bedre 
rengøringsresultat
Discovery 90 SW-modellen er forsynet med en vanddyse, der 
giver en bedre rengøring. Et tyndt lag gødning kan sommetider 
lægge sig i tørre miljøer eller stalde med små besætninger 
eller med brede gangarealer. Dette tynde lag kan gøre gulvet 
glat. Når der sprøjtes vand foran skraberen, bliver gulvet gjort 
grundigere rent og bliver derfor ikke glat.
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Discovery 90 S og SW

Smart design
Lely Discovery 90 holder dit staldgulv rent døgnet rundt. 
Denne fuldautomatiserede gødningsskraber når ud i hver en 
krog i stalden og forbedrer hygiejnen undervejs. Den krumme 
ring fortil på maskinen forhindrer den i at blive blokeret og 
sikrer også, at ruten følger væggene ordentligt. Det kompakte 
design gør Discovery 90 i stand til at køre under eventuelle 
separationslåger og således rengøre mere af stalden.

Sådan navigerer den
Gødningsskraberen kræver ingen kæder, kabler/wirer 
eller sensorer – hverken under eller indlejret i gulvet. Den 
indbyggede ultralydssensor sørger for, at Discovery 90 følger 
vægge og inventar i en forudbestemt afstand. Ved hjælp af et 
indbygget gyroskop kan Discovery 90 til enhver tid holde styr 
på sin position.

Fuld kontrol
Staldarbejdet udføres måske nok af en robot, men det er stadig 
dig, der har kontrol over ruter og rengøringsfrekvens. Mange 
landmænd vælger at lægge rengøring på cirka samme tid som 
fodring. Det er med til at sikre, at køerne ikke forstyrres, når 
robotten kører forbi. Du kan også vælge at rengøre stærkt 
trafikerede områder oftere, så gulvet konstant er rent og tørt.

Sådan virker den
Discovery 90 mobilskraberen er et batteridrevet køretøj. 
Efter installation vil Lely Center programmere de ruter, der 
skal bruges i din stald. Ved hjælp af en app på telefonen kan 
du planlægge ruterne i henhold til egne præferencer. Når 
Discovery har gennemført en rute, vender den tilbage til 
ladestationen. Ladestationen fungerer også som udgangspunkt 
for hver rengøringsrunde.

Manuel rengøring er et intensivt og ikke særlig rart 
arbejde, og så holder det kun gulvet tørt og rent i kort 
tid. Konventionelle systemer er en hindring, der kræver 
omfattende vedligeholdelse, og gør ikke rent i tværgående 
gange. Derfor har vi udviklet de automatiske staldskrabere 
Discovery 90 S og SW til spaltegulve.
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Samler gødningen op i stedet 
for at skrabe
Fremfor at skubbe gødningen 
fremad bruger Collector-maskinen 
en vakuumpumpe til at opsamle 
gødningen i beholderen. Det giver et 
bedre rengøringsresultat i forhold til 
traditionelle skrabesystemer.

Vand giver et renere resultat 
og et bedre greb
Discovery Collector sprayer vand 
foran og bagved maskinen. Ved at 
spraye foran, er det lettere at opsamle 
gødningen, og ved at spraye bagved,  
får køerne et bedre fodfæste på det  
våde gulv.

Ingen hindringer og maksimal 
fleksibilitet
Discovery Collector navigerer 
selvstændigt ved hjælp af de indbyggede 
sensorer. Derudover er der ingen kæder/
wirer, hjørnehjul eller hævede passager, 
som er tilfældet med en traditionel 
gødningsskraber. 

Det er meget tidskrævende at skrabe gødning manuelt, og 
reb- og kædedrevne skrabere har adskillige ulemper. Kæder 
og hjørnehjul er forhindringer i gangene, venteområder bliver 
ikke rengjort, og hver gang gødningsskraberen kommer forbi, 
står køerne i gødning op til haserne. Derfor har Lely udviklet 
Discovery 120 Collector – en revolutionerende gødningsskraber, 
der er designet til rengøring af faste staldgulve.

Discovery 120 Collector
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Sådan begynder en rute
Collector indleder hver rute fra ladestationen. 
Rengøringsprogrammets ruter og tidsplan kan 
nemt tilpasses i henhold til bedriftens og køernes 
daglige rytme.

Arbejdsprincippet 
I stedet for at skrabe og skubbe, opsamler Discovery 120 
Collector gødningen og kører den hen til en tømningsstation.

Navigationsteknologi
Den enestående kombination af de to ultralydssensorer, 
gyroskopet og den avancerede softwareteknologi 
sikrer pålidelig navigation til enhver tid. Maskinen kan 
følge de programmerede ruter uden nogen yderligere 
ændringer af stalden.

Betjening via smartphone
Du kan betjene Collector ved hjælp af en app på din 
smartphone. Lely Control-appen virker trådløst via 
Bluetooth, og det betyder, at maskinen kan styres med 
en hvilken som helst smartphone i stalden.

Rengøring med vand
En dyse fortil sprøjter vand for at opløse glatte lag, så gulvet 
bliver gjort grundigere rent. En dyse bagtil sprøjter vand, 
så gulvet holdes vådt og mindre glat. Det forebygger, at 
gødning hurtigt klæber sig fast. Når beholderen bliver fyldt 
op, reduceres vandmængden i poserne, hvilket giver mere 
plads til gødningen: Resultatet er en kompakt maskine. Køerne 
kommer nemt udenom Collector, som også kan køre under 
separationslåger.

Tømning
Når maskinen er kørt ind på tømningsstationen, åbnes 
dens udluftningsventil, som udligner vakuummet. På to 
minutter flyder al gødningen fra tanken ned i tømningshullet. 
Udluftningsventilen dræner også kondensvandet 
fra vakuumsystemet. Når maskinen har forladt 
tømningsstationen, lukker udluftningsventilen, vakuum og 
vandpumpe aktiveres, og Discovery fortsætter sin rute.

Vandpåfyldning
Hvis sprøjtesystemet er aktiveret, kører Collector 
først hen til vandstationen for at fylde tankens 
to vandposer. Når vandposerne er fyldt op, følger 
Collector den rute, den nu er indstillet til på 
det tidspunkt. 

Opsamling
En vakuumpumpe er forbundet til beholderen og skaber et 
vakuum, som suger gødningen op fra gulvet. Når tanken er 
fuld, slukker en sensor for vakuum og vandpumpe. Tankens 
vakuum holder gødningen inde i Collector, mens den kører til 
tømningsstationen.

Sådan afsluttes en rute
Hver rute slutter ved ladestationen, hvor Collector går 
i gang med at lade op, mens den venter på tidsplanens 
næste rute.

Optimal manøvredygtighed
Collector har en lige front, så rengøringen bliver mere 
præcis omkring hjørner. Bagsiden af maskinen er 
rundet for at maksimere dens rengøringsoverflade i 
svingene. Da maskinen kan udføre denne handling uden 
at køre baglæns, opsamles gødningen foran, og gulvet 
bagtil holdes rent.
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Et renere gulv giver renere klove
Du ved, at et rent staldgulv fører til renere klove, mindre gødning i sengebåsene og renere haler og 
yvere. Du ved også, at det forhindrer hygiejnerelaterede klov- og yverinfektioner og fremmer dine køers 
naturlige adfærd. Det gør det nemmere for dig at se køer, der er i brunst.
Der følger mange ulemper med traditionelle skrabesystemer. Kæder og hjørnehjul er forhindringer i 
gangene, venteområder bliver ikke rengjort, og hver gang skraberen kommer forbi, står køerne i gødning 
op til haserne. Det er derfor, Lely har udviklet Discovery- og Discovery Collector-serien.

Morgendagens Landbrug er noget, du vælger.

Kontakt et Lely Center og hør mere

"Klovene er meget 
renere end før.”

Etienne Simon
Saint‑Germain‑en‑Coglès, Frankrig
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Discovery 90S Discovery 90SW Discovery 120 
Collector

Vægt (kg) 300 340 385

Motor 2 elektromotorer 2 elektromotorer 2 elektromotorer

Indstillelig 
kørehastighed

9 - 18 m/min 9 - 18 m/min 9 - 18 m/min

Spænding Gel-batteri 12 volt Gel-batteri 12 volt Gel-batteri 12 volt

Retningsbestemmelse Frit drejende vandret 
førerhjul, gyroskop og 
ultralyd

Frit drejende vandret 
førerhjul, gyroskop og 
ultralyd

Gyroskop og ultralyd

Gulv Spaltegulv med 
maksimalt 3 graders 
hældning

Spaltegulv med 
maksimalt 3 graders 
hældning

Fast gulv og spalter

Kapacitet Ca. 240 køer Ca. 240 køer Ca. 100 køer

Sengebåsens 
minimumhøjde

12,50 cm som minimum 12,50 cm som minimum 12,50 cm som minimum

Vandbeholder kapacitet - 30 liter 70 liter (totalt)

Antal dyser - 2 2

Gødningstank kapacitet - - 340 liter

Specifikationer


