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innovators in agriculture

Zorg dat uw bedrĳf klaar
is voor de toekomst

De agrarische sector komt in de komende decennia voor enorme uitdagingen
te staan. Ondernemers in de sector dienen gelijke tred te houden met de
snelgroeiende wereldbevolking. Bovendien moeten ze voedsel tegen steeds
scherpere prijzen kunnen aanbieden. Daar komt nog eens bij dat alles steeds
duurzamer moet zijn en dat de koolstofuitstoot voortdurend verminderd moet
worden.
De boerengemeenschap bestaat uit ondernemers die zich er volop van bewust
zijn dat ze hun bedrijf achterlaten aan toekomstige generaties. Lely vormt daarop
geen uitzondering. We blijven onze kennis en producten doorontwikkelen, zodat
ze klaar zijn voor de toekomst en u nieuwe uitdagingen succesvol aan kunt gaan.

Feedback van onze wereldwijde klanten

PAGINA

Mevr. Guibert (Frankrĳk) over verbeteringen op het gebied van
bedrĳfsmanagement

5

Yoshitsugu Mori (Japan) over duurzame melkveehouderĳ

7

Lyndon Williams (Wales, GB) over de vrĳe

13

toegang van de Lely Astronaut
Jens Jensen (Denemarken) over de robotarm van de Lely Astronaut
Wyn Evans (Wales, GB) over celgetalmetingen
Geeske van de Streek (Nederland) over dagelĳkse routines in de stal
Alberto Beunza (Spanje) over hoge productiefactoren
Tobias Wagner (Duitsland) over de opstartperiode
Steve en Lori Dockendorf (VS) over passie voor robots
Jean-Philippe Côté (Canada) over efﬁciëntie van productiekosten
Sander Bouma (Nederland) over zĳn ﬁnanciële leasecontract

2

16
18
24
27
29
31
33
35

3

manier van
boeren

Lely’s

één persoon, twee miljoen

De meest betrouwbare medewerker die u zich
maar kunt voorstellen
Wanneer u investeert in een Lely Astronaut melkrobotsysteem, krijgt u de beschikking
over de meest betrouwbare medewerker die u zich maar kunt voorstellen. Deze
robotmedewerker zal in de komende jaren 24 uur per dag, 7 dagen per week voor
u melken. De “medewerker” is flexibel en volledig opgeleid om de koeien voor te
bereiden voor het melken, om de melkbekers aan te sluiten en zo nodig opnieuw aan

Om ook in de toekomst over een gezonde
melkveehouderij te kunnen beschikken,
moet de arbeidsproductiviteit toenemen.

te sluiten, om de bekers na het melken af te nemen en om daarna te sprayen.

Meer dan alleen het automatiseren van de melkstal
Dankzij het Lely Astronaut melkrobotsysteem kunnen vele factoren per individuele

We staan voor de uitdaging om op een

koe worden bewaakt. Deze factoren zijn daarentegen moeilijk beheersbaar bij een

diervriendelijke manier meer liters melk

conventioneel gemolken kudde. Het succesvol melken met behulp van een robot is

per werknemer te realiseren. We geloven
dat het absoluut mogelijk is om met slechts
één persoon twee miljoen liter melk per
jaar te produceren. Op conventionele
melkveehouderijen, waar momenteel
tweemaal per dag wordt gemolken,
kan met onze melkrobot eenvoudig
een productieverhoging van 10 tot 15%
gerealiseerd worden.

“bedrijfsvoering nieuwe stijl”, waarbij de beslissingen worden verlegd van de
veehouder naar de koe. Het draait allemaal om vroege signalen. U kunt uw koeien
weer individueel benaderen, waardoor een verbeterde koegezondheid, korte
intervallen tussen het afkalven en lagere voerkosten gerealiseerd worden, om
slechts een paar zaken te noemen.

“Je moet jezelf altijd uitdagen om het
managen van je bedrijf en je prestaties
te verbeteren. We melken al zo’n 12
jaar met robots, maar willen nog steeds
verbeteringen doorvoeren.”

Mevr. Guibert, Frankrijk
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Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de
melkveehouderij. De gezondheid en het welzijn van dieren
worden steeds belangrijker. De consument wil dat de agrarische
sector op een diervriendelijke wijze produceert. De koe moet een
fijn, gezond en lang leven leiden en tegelijkertijd langer melk
produceren. De melkveehouderijsector staat voor de uitdagingen
om op een rendabele wijze aan deze eisen te voldoen.

Onbeperkte toegang tot de basisbehoeften
Lely is van mening dat koeien zich moeten kunnen laten melken wanneer ze willen.
Voor koeien die regelmatig naar de robot en het voerhek kunnen, is het belangrijk
dat ze voldoende kunnen rusten en de druk op hun poten en voeten kunnen
verminderen. Wanneer we dus beperkingen voor één of meer van deze
basisbehoeften doorvoeren, oefenen we invloed uit op het gedrag van de koe en
daardoor op de melkproductie. Lely’s manier voor duurzame veehouderij draait
daarom om het bieden van onbeperkte en ongelimiteerde toegang tot deze
basisbehoeften. Net als al onze producten is ook Lely Astronaut vanuit dit standpunt
ontwikkeld.

“Mijn belangrijkste doel is om een duurzame
boerderij te realiseren. De robot helpt me hierbij
door de levensduur van de koe te verlengen en door
het aantal kalveren te vermenigvuldigen, terwijl de
dagelijkse productie van ten minste 3800 kg, met een
gemiddelde van 36 kg per koe, gehandhaafd blijft.”

De uitdaging van

duurzame

melkveehouderij

Yoshitsugu Mori, Japan

Ontwikkeld voor de koe
Het Lely Astronaut melkrobotsysteem is ontworpen om de gezondheid en het
welzijn van dieren te verbeteren. Dankzij het ontwerp heeft de koe bijvoorbeeld
gemakkelijk toegang tot de robot. Bovendien wordt de koe niet in een bepaalde
houding in de melkunit gedwongen. Om de uiergezondheid te verbeteren, wordt de
speen op een hygiënische wijze behandeld. Ook worden de melkcups op een zeer
hygiënische manier aangebracht. Tegelijkertijd worden talloze gegevens verzameld,
waardoor de boer ziektes kan vermijden en de gezondheid van de hele kudde kan
verbeteren.
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BEWEIDEN EN ROBOTMELKEN
Koeien, boeren en consumenten genieten van het beeld van
grazende koeien in een weiland. Het voordeel van grazen
in combinatie met een geautomatiseerd systeem is dat de

Vrij koeverkeer

hoeveelheid voer in de robot niet de enige motivatie voor koeien

Bij vrij koeverkeer bepaalt de koe zelf wanneer ze eet, wanneer ze zich laat melken

vormt. Twee of zelfs drie keer vers gras in 24 uur resulteert in

of wanneer ze gaat liggen. Daardoor wordt haar welzijn verbeterd. We kunnen de

uitgebalanceerde en regelmatige bezoeken, gekoppeld aan een

levensproductie verhogen door extra aandacht te besteden aan koecomfort.

minimale hoeveelheid concentraten.

Bovendien zorgt voldoende ruimte in de stal ervoor dat de koe haar natuurlijke
gedrag kan tonen, waardoor ze zich nog beter voelt.

Lely Astronaut

Correct voermanagement

Ruimte voor de melkrobot

Het voer dat de koeien ontvangen is niet alleen van invloed op de voedsel-/

Ruimte na de melkrobot

melkefficiëntie, maar ook op de algemene gezondheid, voortplanting en

Lely Grazeway

metabolische verstoringen van de koe. Daarnaast is er een verband tussen het voer
en het robotbezoekgedrag van de koe. Het Lely Vector automatisch voersysteem

Separatie

garandeert 24/7 vers voer, aangepast aan de behoeften van de koe. Het systeem
biedt een perfecte synergie in combinatie met het Astronaut melksysteem.

Weide 1

Weide 2
Weide 3

DE ZEVEN WEIDEVOORRECHTEN VAN DE
KOE (‘THE COW SIGNALS DIAMOND®’)

Voedsel

Water

Hoe kunnen we dus zorgen dat koeien gezond zijn en
tegelijkertijd een productief leven handhaven? Om de
gezondheid en het welzijn van de dieren te verbeteren,
dienen we te voorzien in de zeven voorrechten die de
weide biedt (‘The Cow Signals Diamond®’): voldoende

Ruimte

Licht

Gezondheid

water, licht, ruimte, voedsel, rust, lucht en gezondheid.
Overbevolkte stallen en lange wachttijden voor het
melken en voeren zijn bijvoorbeeld aantoonbaar van
invloed op de tijden die koeien overhouden om te eten
en te liggen.
Rust

Lucht

© copyright cowsignals.com, Nederland
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Het Lely Astronaut A4
melkrobotsysteem

DRIE REDENEN
WAAROM

De koe staat centraal

Hoogste melkkwaliteit

We maken het robotmelken ook graag op uw
boerderij succesvol
Meer dan twintig jaar geleden introduceerden we de Lely Astronaut, de allereerste
melkrobot ter wereld. Hoewel we het systeem sindsdien voortdurend op talloze
punten hebben aangepast, is de Astronaut van vandaag de dag nog steeds
gebaseerd op dezelfde bewezen ideeën. De Lely Astronaut verbetert de kwaliteit
van uw leven en zorgt tegelijkertijd voor een optimaal dierenwelzijn én rendement.

Meer controle

U profiteert daarnaast van een unieke serie beheersinstrumenten waarmee u de
kwaliteit van de melk en de voer/melk-verhouding van individuele koeien en van de
volledige kudde kunt bewaken.
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Lely Astronaut A4

koe staat

De
centraal

We hebben er nadrukkelijk van afgezien om de handelingen van
het melken zelf te automatiseren. In plaats daarvan hebben we
een concept rondom de koe opgebouwd om te waarborgen dat
de koeien graag worden gemolken binnen een laagdrempelig
systeem. Ons ronduit unieke robotarmconcept en het I-ﬂow
concept voor het snel instappen in en verlaten van de melkunit
zijn enkele duidelijke voorbeelden van die strategie.

Optimale omstandigheden met zo min mogelijk
obstakels
Robotmelken wijkt in veel opzichten af van conventioneel melken. Eén van de
grootste verschillen is dat de koeien in lijn met hun natuurlijke gedrag worden
gemolken. Om dit voordeel te maximaliseren, zoeken we naar mogelijkheden om
een omgeving te creëren waarin de koe onder optimale omstandigheden, met zo
min mogelijk obstakels, gemolken kan worden.

Beste bezoekgedrag
Het meest revolutionaire kenmerk van de melkunit van de Lely Astronaut A4 is het
doorloopontwerp, “I-flow concept” geheten. Dankzij dit concept loopt de koe de
unit recht in en uit, zonder een draai te hoeven maken. Hierdoor wordt de toegang
tot de unit vereenvoudigd, waardoor de leercurve voor de koe afneemt.
Tegelijkertijd neemt de doorvoer toe, met als resultaat een hogere capaciteit.

150 KG MEER PRODUCTIE PER DAG
Om een duidelijk beeld te vormen, heeft Lely een
benchmarkanalyse van enkele duizenden robots met het

+ 4%
CAPACITEIT

ZONDER I-FLOW

I-FLOW

I-flow concept en duizenden oudere robottypen zonder
I-flow uitgevoerd. De opvallendste conclusie is dat koeien

“We hadden één koe die we altijd zelf bij
de robot moesten brengen.
Dankzij de open ingang van de
Astronaut A4 robot bezoekt zelfs die koe
regelmatig vrijwillig de robot.
Ze komt nu zelfs te vaak!”

per bezoek 4% minder lang in de unit blijven. Een kortere
verwerkingstijd is direct van invloed op de capaciteit van
de melkrobot. Dit staat op een boerderij met 120 koeien
gelijk aan een extra productiecapaciteit van 150 kg per
dag.

Lyndon Williams, Wales (GB)
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Lely Astronaut A4
TIEN VOORDELEN VAN DE ROBOTARM VAN
DE LELY ASTRONAUT
1.	Koevriendelijk ontwerp.
2.	Melkcups bevinden zich veilig in de arm.
3.	Effectievere reiniging en stimulatie.
4.	Snelste speendetectie.

De Lely Astronaut

5.	Afgestemd melkproces dankzij dynamische

robotarm op de actie

8.	Nooit bekers op de grond.

dicht

pulsering.
6. Ontspannen melken dankzij minder armbewegingen.
7.	Nauwkeurige meting van de melkkwaliteit, dichtbij
de uier.
9.	Energiebesparing dankzij minder bewegingen.
10.	Stevige constructie en duurzame materialen.

De arm van de Lely Astronaut is een uniek concept dat zich al lang bewezen heeft. De arm blijft
onder de koe en stuurt het volledige melkproces aan. Omdat bijna alle sensors zich in de arm
bevinden, worden metingen onder de uier uitgevoerd, zodat de meest nauwkeurige gegevens
worden verkregen.

Snelle aankoppeling zonder
onnodige bewegingen
De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de arm wordt
aangekoppeld is enorm belangrijk voor de capaciteit van
de robot. Ons speendetectiesysteem (TDS) is voorzien
van een scantechnologie met drie niveaus. Daardoor
kunnen de spenen snel en nauwkeurig gedetecteerd
worden. Bovendien voorkomt het systeem onnodige
armbewegingen, waardoor het systeem rustiger is voor
de koe en de melkcups in de kortst mogelijke tijd op alle
soorten uiers kunnen worden aangebracht.

Duurzame constructie
De stevigheid en pneumatische bediening van de arm
zorgen ervoor dat de arm zelfs niet beschadigd wordt
wanneer de koeien er op staan.
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Lely Astronaut A4

Innovaties die zich echt

terugbetalen
Een flexibele stalindeling

Melken op maat

De centrale unit vormt een belangrijk onderdeel van de modulaire

De Lely 4Effect Pulsator zorgt, op basis van de informatie

configuratie van het Lely Astronaut A4 melkrobotsysteem. De

van het Lely MQC melkkwaliteitscontrolesysteem, voor

unit omvat een centraal vacuüm- en reinigingssysteem voor

dynamische pulsering per speen. Hierdoor is een

maximaal twee units voor koeien. De centrale unit is autonoom

werkelijk individuele behandeling van de koeien en dus

en een configuratie met twee melkunits kan een afstand van

voor “melken op maat” mogelijk.

maximaal dertig meter bestrijken.

Vrijheid en snelle speendetectie

I-flow: eenvoudig in- en uitlopen
Dankzij het I-flow concept loopt de koe de unit recht in

Het goede bezoekgedrag van de koeien bewijst dat ze

en uit, zonder een draai te hoeven maken. Hierdoor

zich thuis voelen in de Lely Astronaut melkrobot. Eén van

wordt de toegang tot de unit vereenvoudigd, waardoor

de belangrijkste succesfactoren is de ruimte die de koe

de leercurve voor de koe afneemt en de doorvoer

heeft tijdens het melken.

toeneemt.

De koe hoeft op geen enkele wijze vastgezet te worden
in de unit, die aan drie zijden open is. Een 3D-camera
bewaakt de bewegingen van de koeien. Daardoor kan de
arm perfect gepositioneerd worden en is snelle detectie,
aankoppeling en nieuwe aankoppeling mogelijk.

BETERE REINIGING EN STIMULATIE DANKZIJ
BORSTELS
Onderzoek heeft aangetoond dat de unieke, tegen
elkaar indraaiende borstels – in combinatie met de
precieze armbewegingen – een 40% effectievere
reiniging en stimulering waarborgen in vergelijking met
conventionele situaties.

“Uiteindelijk kozen we voor Lely
vanwege de eenvoud van de
robotarm. Zo voorkomen de lijntjes
aan de melkcups bijvoorbeeld dat
de cups op de grond vallen.”

+ 40%
REINIGING & STIMULATIE

Jens Jensen, Denemarken
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Lely Astronaut A4

zorgen

Samen
we voor kwaliteitsmelk

BEHOEDZAAM MELKTRANSPORT
Met behulp van perslucht wordt de melk naar de tank
gestuwd. Daardoor wordt schade door roterende
schoepen vermeden.

Of het nu gaat om sensoren, om de innovatieve en unieke beheerste manier waarop
ons systeem melkt of om onze aanpak van uierreiniging: wij zoeken voortdurend naar
optimale manieren die leiden tot de hoogst haalbare melkkwaliteit. Dankzij het unieke
melkkwaliteitscontrolesysteem (MQC) levert u uitsluitend hoogwaardige melk af.

Een uniek pakket met
hulpmiddelen voor het meten van
de melkkwaliteit
Lely MQC bevindt zich in de robotarm, net naast de uier.
Tijdens het melken wordt de melk voortdurend per
kwartier bewaakt. Op die manier beschikt u over
belangrijke informatie over mastitis, vet- en eiwitgehalte
en lactose. Zo kunt u de melkkwaliteit en gezondheid
van de koe in de gaten houden, snel optreden en een
optimale melkkwaliteit behalen.

Borstelreiniging: het beste
resultaat!

Efficiënte controle op mastitis per
melking
Door mastitis te voorkomen, kunt u veel geldverlies als
gevolg van een lagere melkproductie en medische kosten
en arbeidskosten voorkomen.
De optionele MQC-C eenheid voor het meten van

DE MELKCUPS WORDEN NA IEDERE
MELKING MET STOOM GEREINIGD.
Het Lelywash reinigingssysteem van de robot voert
gedurende de dag verschillende soorten reinigingen uit.
Het optionele Lely Pura stoomreinigingssysteem reinigt
de melkcups direct met stoom. Daarna volgt een korte
spoelbeurt met gewoon water.

somatische cellen is erg belangrijk bij het bewaken van
de gezondheid van de uier.
Het integrale systeem controleert op een zeer efficiënte
manier het aantal somatische cellen per melkgang per
koe. Alarmerende afwijkingen worden opgeslagen en
aan u gemeld. Hierdoor hebt u tegen de laagste prijs
voortdurend de controle over de uiergezondheid van alle
koeien in de kudde.

De borstels verwijderen vuil en mest, zelfs wanneer het
hardnekkig is. Dit is het enige systeem dat het gebied
rondom de spenen en de onderkant van de uier, vlakbij
de spenen, reinigt. Na het reinigen van iedere koe wordt
het volledige systeem grondig gedesinfecteerd, zodat
kruisbesmetting wordt uitgesloten.

“Wanneer je me mijn MQC-C afneemt,
mag je de hele robot meenemen: ik kan
niet meer zonder!”

Wyn Evans, Wales (GB)
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controle,

Meer
meer vrijheid
Beheer uw melkveehouderij met
Lely T4C

Het koppelen van informatie is de
toekomst

Of u zich nu in de stal, op kantoor, in de wei of thuis bevindt:

Door de apparatuur van Lely te koppelen krijgt u betere

met het Lely T4C (Time for Cows) managementsysteem

inzichten in uw bedrijf. Door de melkopbrengst te

hebt u volledige controle over alle aspecten van uw

combineren met de hoeveelheid ruwvoer die door het Lely

melkveebedrijf. Het managementsysteem weet precies wat

Vector automatisch voersysteem wordt verstrekt, kan T4C u

er in de stal gebeurt. Bovendien fungeert het tegelijkertijd als

precies vertellen hoe efficiënt u voert.

een bibliotheek, besturingssysteem, veemanager, persoonlijk
assistent en trainer. Klinkt complex? Integendeel! Dit
managementsysteem is erg eenvoudig te gebruiken!

Lely T4C is gericht op úw succes

De volgende stap: dynamische
benadering
De volgende stap op het gebied van bedrijfsmanagement
is dynamische benadering van de koe. Het draait niet

Dankzij meer dan twintig jaar ervaring waren we in staat

langer om een hogere melkproductie, maar om de beste

om een managementsysteem te ontwikkelen speciaal

economische resultaten. De optionele DLM-module

bedoeld voor bedrijven met melkrobots. Lely T4C verzamelt

koppelt de melkproductie aan de melk- en voerprijzen. De

en bewaart alle gegevens die de Lely Astronaut robots door

module berekent automatisch de optimale hoeveelheid

hun talloze sensors doorgeven. Het programma analyseert

concentraten en de optimale interval tussen melkgangen

de gegevens en toont alleen duidelijke en nuttige

per koe. Dankzij de voortdurende controles wordt de

informatie, zodat u sneller en gemakkelijker operationele

kosten/baten-verhouding verbeterd.

besluiten kunt nemen.

T4C verbindt en beheert uw Lely
apparatuur

Deel om te verbeteren. Controleer
de benchmark!
Wanneer u echt verbeterkansen wilt zien, kunt u uw eigen

Het Lely T4C managementsysteem verbindt alle apparaten

resultaten delen met die van andere Astronaut gebruikers.

van Lely die informatie verzamelen of gebruiken. Dit

Natuurlijk biedt T4C u al een goed overzicht van uw eigen

werkt zeer eenvoudig. Wanneer u bijvoorbeeld de

resultaten. De resultaten van uw collega’s kunnen u echter

melkrobot combineert met beweiden, controleert de Lely

nieuwe inzichten over de verschillende aspecten van de

Grazeway selectiebox eerst of een koe de stal wel mag

prestaties van uw bedrijf opleveren.

verlaten. Wanneer de koe recent is gemolken, geeft T4C
toestemming om het hek naar de wei te openen.
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LELY T4C – EENVOUDIG MODERN
BEDRIJFSMANAGEMENT

Aangesloten apparatuur
Lely Astronaut automatisch
melksysteem

Lely Vector automatisch
voersysteem

Lely Cosmix
krachtvoerstation

Lely Grazeway
selectiebox

Lely Calm
kalverdrinkautomaat

Lely Qwes: controle
van de gezondheid en
voortplanting
Een unieke koe-identificatie- en
activiteitensensor om de hals om
gezondheidsproblemen en tochtigheid
vroegtijdig waar te nemen.

T4C communicatieapparaten
• T4C bedieningspaneel (model ‘Manager’).
• T4C InHerd telefoon/tablet.

• Gezondheid van de koe.
• Melkproductie.
• Melkkwaliteit.
• Activiteit van de koe.
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Informatie van de Lely Qwes

Informatie van de Lely Grazeway

• Melkkleur (per kwartier).

• Aantal minuten dat de koe herkauwt.

• De koe wordt, op basis van de verstreken

• Vet-/eiwitgehalte in de melk.

• Activiteit van de koe.

De Lely T4C benchmark maakt het
mogelijk om managementinformatie met
collegabedrijven wereldwijd te delen.

• De koe wordt, op basis van de behoeften

• Geleidbaarheid van de melk (per kwartier).

Informatie van de Lely Cosmix

• Temperatuur van de melk.

• Voeropname.

van de klant en de configuratie van de

• Celgetalcategorie per koe per melking.

• Restvoer.

boerderij, naar een specifieke ruimte
gestuurd.

• Gewicht van de koe.

Benchmark

tijd sinds de vorige melking, naar een
specifieke ruimte gestuurd.

• Lactosegehalte in de melk.

• T4C pc op kantoor.

Geanalyseerde informatie

Informatie van de Lely Astronaut

• Melkproductie.

Informatie van de Lely Vector

• Voeropname.

• Ruwvoer per groep.

Informatie van de Lely Calm

• Restvoer.

• Voerefficiëntie.

• Melkopname.

• Melktijd/dode melktijd.

• Gewicht.

• (Max.) melksnelheid.
• Aantal melkingen.
• Aantal weigeringen.
23
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Van het kantoor naar de

kudde

BESCHIKBARE LELY T4C INHERD TOOLS
FarmSetup
Maak en bewerk gebruikersaccounts en ploegen
voor uw bedrijf.
Today
Kijk welke taken u vandaag moet uitvoeren.

We zijn van mening dat boeren het grootste deel van hun tijd bij hun kudde moeten zijn, zodat

HowTo
Ontdek hoe een taak uitgevoerd moet worden.

ze goed voor hun koeien kunnen zorgen. Het runnen van een boerderij is geen kantoorbaan.
Daarom biedt Lely T4C twee interfaces op basis van hetzelfde systeem. De pc-versie biedt het
gemak van een perfect overzicht op een groot scherm, zodat u strategische beslissingen kunt
nemen. De mobiele versie van InHerd presenteert zowel strategische informatie als operationele
gegevens, en biedt u de hulpmiddelen die nodig zijn om te controleren, te handelen en te
verbeteren. Altijd, overal.

SystemToday
Kijk welk preventief onderhoud u vandaag aan
uw apparatuur van Lely moet uitvoeren.
Cow
Controleer de gegevens van individuele koeien
en neem de juiste beslissingen.

Check, act, improve... klaar!

FarmNotes

Lely T4C InHerd is een combinatie van hulpmiddelen voor

Communiceer snel en efficiënt met andere

uw mobiele apparaat. Met T4C InHerd kunt u datgene

InHerd gebruikers op uw boerderij.

controleren wat uw aandacht het meest nodig heeft:
management by exception.

Signals

Het programma helpt u te focussen op de juiste taken, op

Weet wanneer een robot gestopt is met melken.

het juiste moment en op de juiste plaats. Bovendien helpt
het u om uw resultaten te verbeteren door u meer inzicht
FarmBeats

in uw prestaties te bieden. Dit resulteert in een efficiëntere
workflow én meer gemoedsrust.

Een efficiëntere workflow
Voor boeren betekent fulltime niet van 9 tot 5. Daarom
toont Lely T4C boeren geen overbodige informatie.
Dankzij onze lange geschiedenis op het gebied van

“Dankzij Lely T4C InHerd veranderde
ik mijn dagelijkse routines.
Daardoor kan ik nu veel
efficiënter werken.”

Controleer de prestaties van uw kudde en van
uw melkrobots.

robotmelken weten wij wanneer u welke informatie en in
welke vorm nodig heeft. De resultaten van Lely T4C zijn
niet langer ‘nice to know’ maar ‘need to know’. Op deze
manier weet u exact wat u moet doen, waardoor u meer
tijd overhoudt voor de leuke dingen. Geniet ervan!

Geeske van de Streek, Nederland
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WERK SLIMMER!
Het is bekend dat gemiddeld 20% van de kudde om
80% van de beschikbare arbeidscapaciteit vraagt. Het
is daarom goed om te weten dat het mogelijk is om de
kudde te kunnen beheren met maximaal tien aanrakingen
per koe per lactatie. Een slimme stalindeling houdt
rekening met de route, separatie en behandeling van
koeien. Door een logische workflow rondom de Astronaut
melkrobot te creëren, profiteert u van meer dan alleen het
geautomatiseerde melkproces.
Opdrogen

Vaccinatie

Bekappen 1

Bekappen 2

Afkalven

Drachtigheids
controle

Onze stalindelingen
bieden perfect

uitgebalanceerde

Bevruchting 2

“Twee redenen voor de hoge
productie op de boerderij zijn de
discipline en de routine.
Dit zijn belangrijke factoren voor
succesvol bedrijfsmanagement.”

Workflows voor robotmelken

Lely is al meer dan twee decennia actief op het gebied van melkrobots en automatisering voor

Onze workflows, speciaal ontwikkeld voor robotmelken,
bieden u en uw medewerkers de hulpmiddelen die u

de melkveehouderij. Wij hebben uitgebreide ervaring als het gaat om stalindelingen. Een stal
boer als van de koeien.
Nieuwbouw biedt u de mogelijkheid om de stal helemaal aan de behoeften ten aanzien

Eerste melkgang

Bevruchting 1

melkproductiesystemen

die gericht is op robotmelken en modern management ondersteunt het comfort van zowel de

Verse
koeien

nodig heeft. Een slimme stalindeling, goed doordachte
Alberto Beunza, Spanje

routines en disciplines kunnen een groot verschil maken
op het gebied van efficiënte arbeid.
Proces

Taken

Werkzaamheden

Routines

van management en melkvee aan te passen. Lely ondersteunt u tijdens het ontwikkel- en
bouwproces bij het optimaliseren van uw stalindeling.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Inkoopovereenkomst

Advies over
stalindeling

Training over beheer van
boerderĳ met robots

Voorbereiding van T4C

Controle: bouwplannen
en logistiek

Advies over het voeren en
beheren van koeien

Van eerste interesse

succesvol

“Het is van wezenlijk belang om tijdens
de overgangsperiode op specialisten te
kunnen steunen, zodat je zeker weet dat
de zaken soepel verlopen en ze je kunnen
helpen wanneer dat nodig is.
Met Lely hebben we hier prima afspraken
over kunnen maken.”

tot
robotmelken

Een succesvolle melkveehouderij moet zich richten op belangrijke factoren, zoals voer-, kuddeen fokbeheer en op mensen. Om wat voorbeelden te noemen van vragen die gesteld worden:
Wat is de beste route door de stal? Hoe moeten de gewassen geoogst en opgeslagen worden?
Over welke vaardigheden moeten het management en de medewerkers beschikken?
De tijdlijn op deze pagina toont het ideale verloop van gebeurtenissen op weg naar een

Tobias Wagner, Duitsland

succesvolle start.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Controle: geleverde
producten en training

Start melken

Training in gebruik en
beheer van T4C

Ondersteuning en
advies op afstand

Controle mate van
tevredenheid

Analyse en advies
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De melkveehouderij zit
ons in het

bloed

We zijn afkomstig van de boerderij en weten wat het is om elke dag vroeg op te staan. We
weten hoe het is om elke dag opnieuw uren in de stal door te brengen, om optimaal voor de
kudde te zorgen. We begrijpen dus hoe u werkt, en waarom. We zijn vastbesloten om te
zorgen dat robotmelken ook op úw bedrijf een succes wordt!

Verder kijken dan boutjes en
software
Onze consultants zijn experts en beschikken
over praktische ervaring. Ze weten hoe ze de
prestaties van uw kudde moeten optimaliseren,
zodat u optimaal profiteert van onze producten
en diensten. Onze passie voor innovatie stopt niet
bij de technische kenmerken van onze producten,
maar reikt veel verder dan dat: het bestrijkt alle
praktische en beheersmatige aspecten van uw
melkveehouderij.

Het Lely Center concept:
toegewijd en opgeleid
De Lely Groep heeft het Lely Center concept
ontwikkeld om de wereldwijde beschikbaarheid van
professionele verkoop en service voor Lely producten
in lokale regio’s te garanderen. We zorgen dat al
onze onderhoudstechnici op de hoogte zijn van de
nieuwste technieken. Zij worden jaarlijks getraind
en getest op hun kennis. We maken daarbij gebruik
van de Lely Academy. Natuurlijk staan onze mensen
u 24/7 ter beschikking.

“Het product is zo goed als de mensen
erachter. Bij Lely gaan ze ervoor.
Er waren mensen die me vroegen of
het moeilijk was om het merk robot te
kiezen. Wij vonden het eenvoudig omdat
we zagen hoeveel passie Lely heeft
voor robots.”

Steve en Lori Dockendorf, VS
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laagst
mogelijke
We bieden u de
beheerkosten

De laagste servicekosten
Het Astronaut melkrobotsysteem hoeft slechts vier
keer per jaar onderhouden te worden. Dankzij het
modulaire ontwerp kunnen servicetaken eenvoudiger
uitgevoerd worden. Uniek in de melkveehouderij: de
servicecontracten zijn gebaseerd op het aantal melkingen
en bovendien kunt u kiezen voor een kant-en-klaar
contract met alles erop en eraan!

Minder waterverbruik
Omdat de melkcups niet op de grond kunnen vallen,
hoeft de grond niet te worden gereinigd. En omdat

We weten dat een Lely Astronaut melkrobot vraagt om een flinke investering. Kijk echter
niet alleen naar die investering. Het gaat niet om deze investering, maar om alle kosten in de
komende jaren!

de uiers bovendien worden afgeborsteld in plaats van
afgespoten, maakt de Lely Astronaut zeer efficiënt

“De efficiëntie van productiekosten, zoals
water, zeep, elektriciteit en voer is bij de
Lely Astronaut uitstekend.”

gebruik van water.

Minder bewegingen, minder
energie

Bewezen duurzaamheid

Ontworpen voor betrouwbaarheid

Dankzij de hoogwaardige materialen en het beperkte

Dankzij de voortdurende verbeteringen ten aanzien

aansluiten en verwijderen van de melkcups draagt enorm

aantal bewegende onderdelen garanderen we een lange

van het ontwerp en de componenten, biedt de

bij aan de energiebesparingen. Hierdoor is het concept

levensduur en een aanzienlijke restwaarde. Op basis van

technologie van Lely het hele jaar door een hoge mate

van de Astronaut arm erg duurzaam. Daarnaast bespaart

de eerste twintig jaar van Lely Astronaut robots kunnen

van betrouwbaarheid. Bepaalde belangrijke concepten

Lely veel energie door één pneumatisch systeem voor

we concluderen dat de robots financieel in een periode

in de robot, zoals de vacuümpomp en de laser, worden

melkrobots en gerelateerde apparatuur in de stal, zoals

van 15 jaar afgeschreven kunnen worden.

geleverd met vijf jaar garantie. Op het robotframe zit zelfs

selectiepoorten, te gebruiken.

Het aanzienlijk lagere aantal bewegingen voor het

Jean-Philippe Côté, Canada

tien jaar garantie.
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Lely Finance –

betrouwbaar,

veilig en flexibel
Onze kundige branchespecialisten staan klaar om u te voorzien van de financiële producten en
diensten die u nodig hebt om uw bedrijfsdoelen te behalen en competitief te blijven. Lely Finance
biedt u de mogelijkheid om de meest innovatieve apparatuur voor de melkveehouderij aan te
schaffen middels een financiële oplossing die is aangepast aan uw bedrijfsvoering.

Flexibele financiering
Lely Finance biedt een breed scala aan financieringsen leaseprogramma’s die zijn ontwikkeld om aan uw
operationele behoeften en cashflow te voldoen. U kunt
financieringsafspraken maken tijdens uw aankoop. De
financiering is gebaseerd op betrouwbaar en veilig advies
van onze financiële specialisten.

Belangrijkste voordelen
• Lage maandelijkse kosten.
• Belastingvoordelen.
• Financiering die niet op de balans komt.
• Altijd keuze uit de nieuwste technologie.
• 100% financiering.
• Kapitaalbehoud.

Financiële lease

• Vaste betalingen.

Wanneer u eigenaar van uw Lely apparatuur wilt worden
en op zoek bent naar een manier om de investering over
een langere periode uit te spreiden, kunt u kiezen voor
een financiële leaseoplossing. Wanneer het contract is
afgelopen, bent u volledig eigenaar van de apparatuur.

• U behoudt uw tegoed.

Operationele lease
Wanneer u aanzienlijke cashflowbesparingen wilt
realiseren en geen eigenaar van uw Lely apparatuur wilt
worden maar toch over de nieuwste technologie wilt
beschikken, is operationele lease de oplossing. Wanneer
uw contract afloopt, kunt u ervoor kiezen om het
contract te verlengen en te upgraden naar het nieuwste
model, om het bestaande contract te verlengen of om de
door u gebruikte apparatuur te kopen.

• Flexibiliteit.
• Aankoop- en verlengingsmogelijkheden.

“Dankzij deze financiële
leaseovereenkomst weet ik precies
hoeveel ik de komende tien jaar
maandelijks moet terugbetalen.
Er is sprake van een vaste rente en ik
hoef me geen zorgen te maken over
prijsschommelingen.”

LELY TAURUS, EEN AANTREKKELIJK
ALTERNATIEF
KLAAR VOOR DE
GEÜPGRADED VERRE TOEKOMST GECERTIFICEERD

De geschiedenis van Lely Taurus Certified gebruikte
GARANTIE

Astronaut melkrobots is bekend. Bovendien kunnen de
melkrobots worden geüpgraded zodat ze aan de wensen
van de nieuwe eigenaar voldoen en kunnen ze nog jaren
mee. De melkrobots zijn volledig geïnspecteerd, grondig

Sander Bouma, Nederland

getest en voorzien van één jaar garantie.
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5

6

Een selectie van onze

verbeteringen
voor hedendaagse
melkveehouderij
1

7

1.	Lely Vector automatisch voersysteem.

8.	Lely Calm kalverdrinkautomaat.

2.	Lely Juno voerschuiver.

9.	Lely Commodus ligbox.

3.	Lely Cosmix krachtvoerstation.

10.	Lely Walkway voetenbad.

4.	Lely Discovery stalverzorger.

11.	Lely Luna koeborstel.

5.	Lely L4C – Light for Cows.

12.	Lely ruwvoederwinningsmachines.

8

6.	Lely behandelbox.
7.	Lely Grazeway selectiebox.

2
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Wat is belangrijk voor

u en uw bedrijf?
Bij Lely weten we dat alle melkveebedrijven verschillend zijn. Uw bedrijf is
uniek, net als uzelf en uw doelen. Alhoewel de moderne melkveehouderij
complex kan zijn, uiteindelijk draait het om de melk in de tank.
Denk even aan uw eigen situatie. Stel voor hoe uw bedrijf op zijn best
zou kunnen draaien. De Lely Astronaut kan nu worden aangepast aan uw
wensen voor het bereiken van uw doelen.

Mis geen
tochtige koeien
KIEZEN VOOR REPRODUCTIE

Voor het management van uw
bedrijf is goed kunnen sturen op
de reproductie belangrijk. Een
paar extra ogen kunnen u helpen
uw koeien drachtig te krijgen.
Zorg voor meer nauwkeurigheid
bij het opsporen van koeien die
tochtig zijn en insemineer ze op het
juiste tijdstip. Hierdoor verbetert
het drachtigheidspercentage en
bespaart u een hoop tijd en geld.

Ken uw
koeien

Krijg grip op
uiergezondheid

KIEZEN VOOR
DIERGEZONDHEID

KIEZEN VOOR UIERGEZONDHEID

Zorg voor uw meest waardevolle
bezit: uw koeien. Gezonde
koeien besparen tijd en kosten
en stimuleren de melkproductie.
Krijg meer grip op de gezondheid
van uw koeien en neem met behulp
van geavanceerde sensoren en
eenvoudig te gebruiken informatie

Melk van goede kwaliteit komt uit
een gezond uier. Krijg helder inzicht
in de uiergezondheid en het juiste
moment van behandelen. Verwijder
bacteriën voor het melken en
voorkom kruisbesmetting. Krijg grip
op de uiergezondheid en verlaag
uw kosten.

Verhoog uw
melkproductie
KIEZEN VOOR
PRODUCTIEVERHOGING

Stuur op
voerefficiëntie
KIEZEN VOOR VOEREN

Het volledig benutten van het
productiepotentieel van uw
koeien heeft te maken met de
optimale wisselwerking tussen
uierproductiecapaciteit, beschikbare
gegevens en hardware. Hiervoor is ook
specifieke professionele ondersteuning
van het bedrijfsmanagement nodig.

de juiste beslissingen. Hiermee stelt

Vergroot uw robotcapaciteit met 10%

u uw inkomsten veilig.

tot 15%, optimaliseer de productie

Ondersteun
uw weidegang
KIEZEN VOOR WEIDEGANG

Voer is één van de grootste

Beweiden is de meest natuurlijke

kostenposten op een

manier van voeren. Het heeft een

melkveebedrijf. Voer daarom elke

positieve invloed op het welzijn

koe op basis van de haar werkelijke

en de gezondheid van koeien. Een

behoefte en stuur op basis van

gedegen beweidingsstrategie zorgt

voerefficiëntie. Gebruik de

voor tevreden en gezonde koeien

mogelijkheid om geavanceerdere

en toch volledige controle over uw

rantsoenen te voeren, dit kan

melkproductie.

zelfs in combinatie met vloeibare
voersoorten.

van uw kudde en krijg meer melk in
uw tank.
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Hoe belangrijk is vruchtbaarheid voor u?

Hoe belangrijk is diergezondheid voor u?

Hoe belangrijk is uiergezondheid
voor u?

Hoe belangrijk is meer melk voor u?

Hoe belangrijk is voeren voor u?

Hoe belangrijk is weidegang voor u?

< onbelangrijk

< onbelangrijk

< onbelangrijk

< onbelangrijk

< onbelangrijk

< onbelangrijk

belangrijk >

belangrijk >

belangrijk >

belangrijk >

belangrijk >

b e la n g rijk >
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Passie voor de agrarische sector
Lely heeft een lange en uitgebreide historie in het herkennen van de behoeften van de vooruitstrevende
agrariër. De koe is het uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze producten en we zorgen ervoor dat die
uitstekend kan presteren. Wij leveren producten aan agrariërs en loonwerkers; van ruwvoederwinningsmachines
tot apparatuur voor voeren, huisvesting, verzorging, melken en energievoorziening. Daarnaast zetten
we specifieke kennis en ervaring in om agrariërs te helpen het beste uit hun apparatuur te halen. Onze
gedetailleerde kennis van de complete agrarische keten – van gras tot glas – is dan ook ongeëvenaard binnen de
landbouwsector.
We zetten ons in voor een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector.

Lely draagt zorg voor de omgeving.

Uw Lely distributeur

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway en Welger zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely Groep. Lely behoudt alle exclusieve
rechten tot haar eigen handelsmerken. Ongeautoriseerd gebruik van Lely’s eigen handelsmerken, of gebruik van een handelsmerk dat een
verwarrende gelijkenis vertoont of verward kan worden met Lely-handelsmerken, zal een inbreuk vormen op de exclusieve rechten van Lely. Alle
rechten voorbehouden. De gegevens in deze uitgave worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commerciële aanbieding.
LHQ.B06416.NL.A

Sommige producten zijn in bepaalde landen misschien niet beschikbaar en de uitvoering van de producten kan afwijken van de afbeeldingen. Niets
van deze uitgave mag worden gekopieerd of gepubliceerd door middel van printen, fotokopiëren, microfilm of welke andere manier dan ook zonder
schriftelijke toestemming vooraf van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de informatie in deze brochure met grote zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies in deze uitgave.

www.lely.com

Live Life Lely

