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Forestil dig, hvis faste gulve automatisk blev gjort rene 
af en gødningsskraber? 

Jeg forventer, 
at klovproblemer bliver 
reduceret, nu hvor alle 
forhindringer i stalden 

er fjernet. 
Siebren Woudstra, Holland 

160 malkekøer

Lely har testet den nye gødningsskraber med kunder på flere faste 
gulvtyper og under forskellige staldforhold. 

Kunne du tænke dig at blive opdateret om nye udviklinger i de 
kommende måneder? Så følg os på Facebook, eller kontakt et 
Lely Center.

www.facebook.com/LelyGroup

Følg Lely Discovery 120 Collector

Du ved, at et rent staldgulv fører til renere klove, mindre gødning i boksene og renere haler og yvere. Du ved 
også, at det forhindrer hygiejnerelaterede klov- og yverinfektioner og fremmer køernes sunde, naturlige adfærd. 
Det giver dig mulighed for at vurdere deres fertilitet mere effektivt. Der følger mange ulemper med traditionelle 
gødningsskrabesystemer. Kæder og hjørnehjul er forhindringer i gangene, venteområder bliver ikke rengjort, og 
hver gang gødningsskraberen kommer forbi, står køerne i gødning op til klovene.

Det er derfor, at Lely har udviklet Discovery 120 Collector.

Morgendagens Landbrug er et valg.

Ren succes



OPSAMLING AF GØDNING I STEDET FOR 

AT SKRABE 

Lely har over ti års erfaring med 

mobilskrabere til spaltegulve. Med 

introduktionen af Discovery Collector 

bruger Lely denne erfaring til rengøring af 

faste gulve. Fremfor at skubbe gødningen 

fremad, bruger Collector-maskinen en 

vakuumpumpe til at opsamle gødningen 

i beholderen. I slutningen af hver rute 

bliver opsamlet gødning tømt ud over 

et tømningssted.

Sundere klove takket være en unik 
gødningsskraber, der er udviklet til 
at rengøre faste staldgulve
Lely Discovery 120 Collector er en revolutionær gødningsskraber, der er 
udviklet til at rengøre faste staldgulve. Robotten opsamler gødningen 
fremfor at skrabe den rundt i stalden. Det fører ikke alene til et renere gulv, 
men det forhindrer også, at køerne står i gødning op til klovene, som det 
kan være tilfældet med en traditionel staldskraber.

Hvordan det virker:

TØMNING AF GØDNINGSBEHOLDEREN 

OG FYLDNING AF VANDBEHOLDERE

n En rute slutter ved et tømningssted.

n Ved at deaktivere vakuummet falder 

gødningen ned i hullet.

n Samtidig fyldes vandposerne automatisk.

n Discovery vender tilbage til ladestationen.

OPSAMLING AF GØDNING

n Skraberne fører gødningen til sugehullet i 

gødningsbeholderen.

n Vakuum i beholderen suger gødningen ind.

VANDDYSER

n Dysen foran robotten gør gødningen mere 

flydende.

n Dysen bagpå forhindrer glatte gulve. 

n Begge dyser kan tændes og slukkes 

afhængigt af gødningens konsistens og det 

ønskede rengøringsniveau.

FØLG RUTER

n Discovery starter automatisk med at følge en 

programmeret rute fra ladestationen.

n Takket være de indbyggede sensorer, kender 

gødningsskraberen altid sin præcise position 

i stalden.

INGEN HINDRINGER OG MAKSIMAL 

FLEKSIBILITET 

Discovery Collector navigerer selvstændigt 

ved hjælp af de indbyggede sensorer. 

Derudover er der ingen kabler, hjørnehjul 

eller skrabebom, som er tilfældet med 

en traditionel gødningsskraber. Færre 

forhindringer reducerer klovskader og sikrer, 

at køerne kan bevæge sig sikkert gennem 

stalden. Rengøringsprogrammets ruter kan 

nemt programmeres efter bedriftens og 

køernes daglige rytme.

VAND GIVER ET RENERE RESULTAT OG 

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. Vandet opbevares i to 

vandbeholdere i gødningstanken. I takt 

med, at gødningstanken fyldes, reduceres 

indholdet i vandbeholderne og frigiver plads 

til gødningen. Dette har gjort det til en 

kompakt maskine. Køerne kan nemt passere 

den, og den kan passere under inventar.
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