LELY DAIRY
EQUIPMENT

Melken, voeren en oplossingen
voor de stal

Bouw een mooie toekomst voor úw bedrijf

LHQ.B99014.NL.A

Uw Lely-distributeur

Lely zet zich in voor het milieu.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, 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. Het recht van exclusief gebruik
berust bij de bedrijven van de Lely Groep. Alle rechten voorbehouden. De gegevens in deze uitgave worden uitsluitend bij wijze van informatie
verstrekt en gelden niet als commerciële aanbieding. 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 zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies in deze
uitgave.
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Uw bedrijf voorbereid
Als agrarisch ondernemer heeft u elke dag opnieuw te maken met uitdagingen. Ook in de komende
decennia moet de agrarische sector het hoofd bieden aan ongekende uitdagingen; bij een snel stijgende
wereldbevolking moet er voedsel worden geleverd tegen steeds sterker concurrerende prijzen. En dat alles
moet op een duurzame manier worden gerealiseerd, waarbij wij onze ecologische voetafdruk halveren.
Bij Lely werken we aan technische revoluties die garant staan voor úw succesvolle ontwikkeling; we bieden
u producten aan die uiteenlopen van machines voor de ruwvoederwinning tot apparatuur voor melken,
voeren en stalinrichting. Dankzij die producten, waarbij de koe in al onze ontwikkelingen het vertrekpunt
is, kunt u uw bedrijf succesvol uitbreiden, met instandhouding van optimaal welzijn voor uw dieren. Door
met Lely samen te werken, profiteert u tevens van een uniek pakket instrumenten voor het aansturen van
melkkwaliteit, de omzetting van voer in melk evenals de individuele koe binnen de kudde.
De agrarische gemeenschap wordt gekenmerkt door ondernemers die zich er terdege van bewust zijn dat
ze hun bedrijf doorgeven aan toekomstige generaties. Bij Lely is dat niet anders. Wij blijven onze kennis en
producten ontwikkelen voor de toekomst, zodat ú nieuwe uitdagingen met succes aankunt.
Evolve.
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den op de toekomst
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Een duurzame, winstgevende en aangename
toekomst in de agrarische sector
De geschiedenis van Lely laat duidelijk zien dat we in elk decennium een product in
de markt hebben kunnen zetten dat een ingrijpend effect heeft op de werkwijzen in
de agrarische sector. In onze visie wordt het toenemende belang van een duurzame
agrarische sector onderstreept. Onze focus blijft onveranderd: de ontwikkeling van
producten die het financiële en sociale welzijn van onze klanten verbeteren.
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Waarvoor staat onze visie?

Dankzij onze focus, tijdens het gehele traject van

Duurzaam – Instandhouding van het milieu

productontwikkeling, op betrouwbaarheid en

voor de komende generaties. Dat betekent dat

duurzaamheid kunnen wij u een productenpakket

we als onderneming verantwoord te werk gaan,

bieden met de hoogste inruilwaarde, de laagste

dier en mens centraal stellen bij alles wat we

kostenvoor verbruik van energie en water en een

doen, producten ontwikkelen die lang meegaan,

beperkte onderhoudsbehoefte.

natuurlijke energiebronnen ontzien en de agrarische
sector ondersteunen bij de ontwikkeling van
kringloopneutrale werkwijzen.

Wij willen immers dat u op ons
kunt vertrouwen
Een intensieve controle van de kwaliteit van al het

Winstgevend – Innovatieve producten en

materiaal is een cruciaal aspect van onze productie.

concepten leveren die de traditionele landbouw

Daarnaast worden de meeste producten vóór vertrek

verbeteren. Instandhouding en verbetering van het

uit de fabriek getoetst op vitale functionaliteit. In de

inkomen van onze klanten via kostenbesparing,

praktijk zijn een correct bedrijf en dito service net

lage exploitatiekosten en verbeterde efficiëntie om

zo belangrijk als een efficiënte productontwikkeling

uiteindelijk de winstgevendheid te vergroten.

en nauwkeurige fabricage. Daarom investeert Lely
heel veel in de opleiding van haar servicepersoneel.

Aangenaam – Ontwikkeling van betrouwbare,

Een uniek gegeven binnen de melkveehouderij:

gemakkelijk te bedienen en doordachte producten.

onze gecertificeerde servicemonteurs zijn 24 uur

Robuuste machines die garant staan voor een

per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Bovendien

ongeëvenaarde productiviteit, die loonwerkers en

beschikken wij over experts op het gebied van

veehouders puur werkplezier bezorgen.

melkveemanagement; zij helpen u graag om

De koe staat centraal

optimale resultaten met úw kudde te bereiken.

automatiseren. Wij streven ernaar om een doordacht

De vrijheid om te genieten van uw
sociale leven

concept rondom de koe (het uitgangspunt) te

Dat is de motivatie voor onze productontwikkeling.

bouwen. U kunt dat terugzien in bijvoorbeeld

Ons doel was daarbij om uw dagelijkse werklast

het I-flowconcept van de Astronaut A4 dat de

te verlichten en om uw melkveebedrijf naar een

koe een laagdrempelige in- en uitgang van de

ongekend niveau te tillen als het gaat om een

melkrobot biedt.

consistente bedrijfsvoering, kostenbeheersing

Het doel van Lely is niet zozeer om handelingen te

Wij staan garant voor de laagste
exploitatiekosten

en efficiency. Dierenwelzijn en het milieu staan
daarbij hoog in ons vaandel. Wij zien in dat betere
apparatuur uw productiviteit vergroot en dat u

Als u een investering overweegt – of het nu om een

meer tijd heeft voor sociale activiteiten als uw

robot gaat of om consumables – kijk dan vooral

routinebezigheden worden overgenomen door

niet alleen naar de eerste investeringskosten. Kijk

betrouwbare oplossingen.

vooral ook naar de kosten in de komende jaren!
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Melkapparatuur
Twee decennia geleden – in 1992 – heeft Lely de Lely Astronaut melkrobot op de markt
gebracht. Dit baanbrekende product werd toegejuicht als de belangrijkste uitvinding
van de 20e eeuw voor melkveehouders. Vanaf die tijd zijn we doorgegaan met onze
innovaties, waarbij we gebruik maken van de specifieke kennis van onze gedreven
medewerkers én van de feedback van onze klanten. Resultaat: een indrukwekkende
reeks producten. Onze dairyproducten zijn stuk voor stuk ontwikkeld om de veehouder
te ondersteunen bij het optimaliseren van alle essentiële factoren voor het melkproces.
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LELY ASTRONAUT A4

Melkapparatuur

Lely Astronaut A4 geautomatiseerd melksysteem
Net als al onze oplossingen voor de melkveehouderij, is de Lely Astronaut A4
melkrobot ontwikkeld vanuit een duidelijk vertrekpunt: de koe. Pagina 10.

Lely T4C – Time for Cows managementprogramma

LELY T4C

Dankzij dit uitgekiende systeem kunt u uw kostbare tijd besteden aan de
koeien die uw aandacht werkelijk nodig hebben. Pagina 16.

Lely Grazeway selectiebox

LELY GRAZEWAY

De gemakkelijk te installeren Lely Grazeway selectiebox is de
meest eenvoudige en effectieve oplossing voor een efficiënt
beweidingsmanagement. Pagina 20.

Lely Nautilus melktank

LELY NAUTILUS

Géén compromis; het koelproces gaat van start zodra de eerste druppels
melk in de tank belanden. Pagina 22.

Melkhygiëne – schoon van binnen en van buiten

MILKING HYGIENE

Het is een grote verantwoordelijkheid om onderdeel uit te maken van
de voedselketen en in die context heeft Lely een speciaal programma
reinigingsproducten voor melkapparatuur ontwikkeld. Pagina 26.

Verzorging – uitgebreide uierverzorging

CARING

Een programma hoogwaardige uierverzorgingsproducten, gebaseerd op
jarenlange ervaring. Pagina 30.
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Lely Astronaut A4 geautomatiseerd
melksysteem – de natuurlijke manier van
melken
Melken is een routinekarwei, dat met optimale toewijding en consistentie moet worden
uitgevoerd. Met de Astronaut is het net alsof u de meest consequente en betrouwbare
medewerker heeft aangetrokken die u maar kunt bedenken; en dan is deze ook nog
eens bereid om jarenlang 24 uur per dag, 7 dagen per week te werken!
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Melkapparatuur

Voordelen voor de melkveehouder
Als de kernactiviteit van uw bedrijf – melken – wordt overgenomen
door de Lely Astronaut A4 robot, heeft ú volop tijd om te genieten
van een rijker leven. U kunt uw dag precies indelen zoals u dat wilt;
u bent immers niet meer gebonden aan vaste melktijden. U kunt de
uitgespaarde tijd gebruiken om uw kudde te bewaken en om alle
wezenlijke factoren te optimaliseren die de winstgevendheid kunnen
vergroten. Twintig jaar robotmelken heeft onze klanten duidelijk
gemaakt dat comfort en productiviteit worden geoptimaliseerd door
de koe zélf te laten beslissen. De koe bepaalt zelf wat ze wil – rusten,
gemolken worden of eten – en dat staat garant voor optimale prestaties
van de kudde. Verhogingen van de melkproductie van meer dan 10%
zijn heel gebruikelijk na de installatie van een geautomatiseerd
melksysteem Astronaut. Vooral vaarzen varen wel bij een groter aantal
melkingen per dag.
Vrijheid voor ú.

Dankzij de geavanceerde robottechnologie in de stal beschikken
veehouders over flexibiliteit voor andere bezigheden en kan de
productie op een koevriendelijke manier worden vergroot tot
twee miljoen liter per FTE.

Waarom kiezen voor de Lely Astronaut
melkrobot?
Melkveehouders die hun koeien vrij laten rondlopen in de stal, behalen
de beste resultaten. Net zo goed als mensen, hebben koeien er een
hekel aan om te worden opgedreven. Dankzij het Lely-concept van vrij
koeverkeer kunnen uw koeien de hele dag door eten, drinken, rusten en
gemolken worden in de Lely Astronaut robot; bovendien behaalt u met
uw koeien resultaten die u nooit eerder heeft gezien! U kiest voor een
‚24/7 melkrobot’? Dan kunt u meteen genieten van de gemoedsrust die
hoort bij ons pakket ‚24/7 technische steun’. Lely is de enige partij die
u een allesomvattend servicecontract kan bieden op basis van betaling
per kilogram melk. De machines van Lely onderscheiden zich van die van
de concurrentie. Duurzaamheid en bedieningsgemak spelen daarbij een
belangrijke rol. De unieke Lely Astronaut-arm, de voorbehandelings-

De koe staat centraal.

en reinigingsmethode, de totale vrijheid voor de koe in de box plus
revolutionaire doorbraken in melktechniek, het is allemaal verwerkt
in de meest geavanceerde melktechnologie van de huidige markt:
de Lely Astronaut A4. Wij kunnen bogen op jarenlange ervaring en
uitstekende resultaten op kleine en grote melkveebedrijven.

Hoogst haalbare melkkwaliteit gegarandeerd.
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Het Lely I-flowconcept – voor een
verhoogde melkproductie

Lely-borstels – ontworpen voor
méér dan reinigen

Het meest revolutionaire kenmerk van de box van

De borstels verwijderen vuil en mest, ook hardnekkig

de Lely Astronaut A4 is het doorloopontwerp,

vuil. Dit is het enige systeem dat het gebied rondom

aangeduid als het I-flowconcept. Uit de praktijk en

de spenen reinigt, waar contact met de melkbekers

wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een koe niet

mogelijk is, evenals de onderkant van het uier,

echt een draai kan maken. Door de koe de box recht

vlakbij de spenen. De borstels zorgen ook voor een

in en uit te laten lopen, worden onnodige obstakels

snelle en uiterst effectieve gevoelsstimulatie; dat is

vermeden. Dankzij het koevriendelijke ontwerp blijft

van belang voor de noodzakelijke afgifte van het

de koe steeds in contact met de kudde en wordt

hormoon oxytocine. Een betere stimulatie verbetert

onnodige stress vermeden. Melkveehouders die de

de aansluittijd, melksnelheid en daarmee tevens de

Lely Astronaut A4 robot met het I-flowconcept al

robotcapaciteit.

meer dan een jaar gebruiken, melden een verhoging
van de melkproductie die hun verwachtingen heeft
overtroffen.

De Lely Astronaut-arm – spieren
én hersens!

De uitzwenkbare voerbak van
Lely – de koe wordt gestimuleerd
om de box te verlaten
Doordat de voerbak na het melken wordt
weggeklapt, wordt de koe aangespoord om de

Al vanaf 1992 heeft Lely het concept van de

box te verlaten; ze heeft immers niets meervoor

robuuste robotarm bewezen; de arm blijft onder de

zich en krijgt geen krachtvoer meer. Een vlotter

koe en stuurt het volledige melkproces aan. De arm

vertrek betekent dat de volgende koe zich

is zo sterk dat er geen schade ontstaat, zelfs als een

sneller kan aandienen. Dit voordeel mag dan

koe op de arm zou staan. Als de koe melkbekers

gering lijken, maar een winst van 5 seconden

afschopt, worden deze binnen enkele seconden –

per melking kan 15 minuten per dag – ofwel

zonder enige vervuiling – opnieuw aangesloten. Lely

een extra gemolken koe – opleveren!

staat garant voor de snelst mogelijke aansluiting én
voor volledige beheersing van het melkproces; alle
functionele componenten zijn zo dicht mogelijk bij
de melkbekers geplaatst.

De arm van de Lely Astronaut
Een bewezen concept; de unieke arm blijft onder de koe en stuurt
het complete melkproces aan.

I-flowconcept: snelle toegang tot/vertrek uit de melkunit
Dankzij het I-flowconcept van de melkunit loopt de koe de unit recht in en uit,
zonder een draai te hoeven maken. Dat maakt het makkelijker voor de koe; de
gewenningsperiode wordt korter en de robotcapaciteit wordt vergroot.
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is beschikbaar voor melkveehouders over de hele

De ene koe is uiteraard de andere niet en

Lely MQC meet een aantal essentiële parameters:

elke koe heeft een voorkeur voor bepaalde

vet en eiwit, geleidbaarheid, melkkleur en -volume

instellingen met het oog op optimale melkingen.

per kwartier evenals dodemelktijd. Lely MQC-C meet

Het 4Effectpulsatiesysteem is de eerste echt

het celgetal bij elke melking aan het eind van elke

revolutionaire doorbraak in de melktechniek van

melking is de informatie direct beschikbaar in uw

de afgelopen 30 jaar; instellingen voor vacuüm

managementsysteem.

wereld.

Milking equipment
Melkapparatuur

Lely 4Effect – melken op maat per
kwartier

en pulsatie kunnen nu immers op kwartierniveau
worden bijgesteld. Dat staat garant voor een

Lely biedt als eerste fabrikant een standaardinline

werkelijk individuele behandeling van de

systeem aan om vet- en eiwitgehalten aan te geven.

koeien en dus voor ‚melken op maat’. Dit effect

Van elke melking worden vet, eiwit en lactose

wordt geoptimaliseerd door de positie van het

geanalyseerd, zodat u de prestaties van de kudde

pulsatiesysteem; veilig opgeborgen in de arm én zo

kunt bewaken. Resultaat: gezondere koeien, dus

dicht mogelijk bij het uier. Dat resulteert in optimale

lagere kosten dankzij maximale productiviteit en

melksnelheden per kwartier, kortere melktijden,

lagere kosten voor de veearts.

lagere dodemelktijden per speen en een verhoging
van de robotcapaciteit.

Lely MQC en MQC-C – melk als
informatiestroom
Dierenwelzijn en hoogwaardige melkkwaliteit zijn
van cruciaal belang voor succesvol robotmelken.
Hoe meer informatie de veehouder kan destilleren
uit veranderingen in de melkkwaliteit, des te
gemakkelijker kan hij problemen bij koeien
opsporen. Daarom heeft Lely zich vanaf het begin
gericht op het meten van de melkkwaliteit en de
onderneming heeft haar positie als marktaanvoerder
gehandhaafd; deze hoogwaardige technologie

Optimale borstelreiniging
Dit is het enige systeem dat tussen de melkingen in wordt gedesinfecteerd
met een chloorvrij reinigingsmiddel om kruisbesmetting tegen te gaan.

Melk als informatiestroom
Lely MQC meet voor elk kwartier een aantal wezenlijke parameters zoals:
• Melkkleur.
• Geleidbaarheid.
• Melktijd.
• Dodemelktijden.
• Melksnelheid per kwartier.
• Temperatuur.
• Vet en eiwit.
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Lely T4C management
programma – tijd voor uw koeien

Marsh – uitgebreid
risicomanagement

T4C is een onmisbaar instrument voor een goede

Alle melkveehouders staan bloot aan het risico van

bedrijfsvoering. U krijgt gegevens aangeboden in

schade en verlies als gevolg van technische storingen

de vorm van kant-en-klare managementinformatie.

of factoren van buitenaf. Kleine oorzaken kunnen

Om de prestaties van uw kudde nóg verder te

grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld kostbare

verbeteren, kent T4C nog enkele extra’s, namelijk

reparaties. Een standaardverzekering dekt niet alle

de mogelijkheid om DLM en de Reproductiemodule

kosten waarmee u kunt worden geconfronteerd.

te gebruiken. Beide programma’s zijn ronduit

Daarom is er speciaal voor de gebruikers van een

uniek in de melkveehouderij! Voor meer informatie

Lely Astronaut melkrobot een verzekering op maat

verwijzen we naar de pagina’s 16–18.

ontwikkeld. Deze allrisk verzekering omvat een

Lely Taurus – gebruikte
Lely Astronaut melkrobots

aantal gecombineerde verzekeringen die de meest
voorkomende risico’s afdekken.

Robots met het Lely Taurus-certificaat zijn gebruikte
Lely Astronaut melkrobots die in de fabriek zijn
gereviseerd en weer technisch up-to-date gemaakt;
robots dus die weer jarenlang kunnen melken. De
historie van Taurus robots is bekend, de machines
kunnen technisch worden aangepast aan de wensen
van de nieuwe eigenaar, ze zijn volledig getest,
hebben een aantrekkelijke prijs en worden geleverd
met een jaar garantie.

Dankzij Time for Cows (Lely T4C) beschikt u over informatie in de vorm van
kant-en-klare managementinformatie.
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Afmetingen en gewicht van de centrale unit:

• Hoogte: 237 cm.

• Hoogte: 206 cm.

• Lengte: 334 cm.

• Lengte: 123 cm.

• Breedte: 227 cm.

• Breedte: 102 cm.

Melkapparatuur

Afmetingen en gewicht van de robotunit:

• Gewicht: circa 320 kg.

– Gestrekte arm: circa 198 cm.
– Ingetrokken arm: circa 180 cm.
• Gewicht: circa 650 kg.

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Pluspunten
• Het I-flowconcept: minder stress en
een hogere melkproductie.
• Flexibiliteit in uw bedrijfsvoering.
• De vrijheid om te genieten van uw
sociale leven.
• Optimaal gebruik van arbeid.
• Vrijheid voor de koeien.
• Verhoogde productie.
• Een solide investering.
• Beschikbaarheid van de meest
geavanceerde technieken.

Uitspraken van gebruikers:
„Het geeft me echt gemoedsrust dat ik
letterlijk elke koe van mijn kudde in de
gaten kan houden.”
Nederland
„Onze koeien waren nog sneller aan
de Lely Astronaut melkrobot gewend
dan ik! De productie is gestegen en
onze kudde is aanmerkelijk rustiger
dan voorheen.”
Frankrijk
15

Lely T4C managementprogramma – het
centrale bewakingspunt van uw kudde
Dankzij onze Lely T4C managementsoftware beschikt u over alle informatie die u
nodig heeft om uw kudde op een tijdsefficiënte manier aan te sturen. T4C koppelt uw
Lely Astronaut robots, Lely Vector voersysteem en andere apparaten van Lely binnen
één programma. U stuurt uw gehele bedrijf vanaf één centraal punt aan. Met Lely T4C
(Time for Cows) wordt ‚management by exception’ stukken gemakkelijker.
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op de bedrijfsresultaten. Een betrouwbare

kuddemanagement een centrale plaats in; het is

detectie van tochtigheid (oestrus) bij koeien is

namelijk veel meer dan alleen maar een programma

een sleutelfactorvoor een succesvolle opfok van

voor het melkmanagement op uw bedrijf. Lely T4C

kuddes en wordt algemeen aanvaard als de enige

geeft niet alleen informatie over elke uitgevoerde

en belangrijkste factor voor verbetering van de

melking, maar is tevens het startpunt voor voer-,

reproductie op grotere bedrijven.

reproductie- en begrazingsmanagement.
In combinatie met de Lely Grazeway selectiebox

Reproductiemodule – volg de
prestaties op de voet

kunt u de route voor uw koeien gemakkelijk

De vruchtbaarheidsstatus van de kudde kan

aansturen en tevens begrazing combineren met

worden bewaakt met behulp van de speciale

de melkrobot. Onze ingebouwde module voor

Reproductiemodule in T4C. Deze module brengt de

reproductie en detectie van tochtigheid versoepelt

reproductiestatus en de resultaten uit het verleden

het reproductiemanagement. Via het nieuwe

in beeld. Op die manier kunt u de reproductie

Lely Vector geautomatiseerde systeem kan het voeren

beheersen en verbeteringspunten gemakkelijk

van kracht- en ruwvoer worden geoptimaliseerd.

traceren.

Melkapparatuur

Het Lely T4C programma neemt binnen uw

De optie Benchmark biedt u de mogelijkheid van
vergelijking met andere Lely-veehouders over de

Op basis van activiteit van de koe en veranderende

hele wereld; zo verkrijgt u inzicht in de prestaties

patronen wordt de tochtigheid automatisch

van uw kudde. Via het handige dashboard heeft u

geregistreerd. Een koe wordt automatisch

in één oogopslag een overzicht van de prestaties

aangemerkt als drachtig als een duidelijke toename

van uw kudde. En daarvandaan kunt u gemakkelijk

van tochtigheidsgedrag na inseminatie uitblijft.

inzoomen op onderstaande details. Elke gebeurtenis

Controle op drachtigheid door de veearts is niet

– van geboorte tot de laatste dag van de koe op

meer nodig; zo worden tijd en geld uitgespaard.

uw bedrijf – wordt opgeslagen in het Lely T4C
managementprogramma.

Vruchtbaarheid – monitoren van
de vruchtbaarheidscyclus

Management ter plekke
De E-link Manager biedt u een overzicht van
Lely T4C-informatie om uw kudde bij de melkrobot
aan te sturen. Lely biedt tevens de mogelijkheid om

Vruchtbaarheid staat bekend als een van de meest

een PDA-module te gebruiken, zodat u altijd – in de

tijdrovende factoren en is van grote invloed

stal of daarbuiten – data kunt invoeren in T4C.

Uitspraken van gebruikers:

Pluspunten

„Ik vertrouw de tochtdetectie en gezondheidsbewaking

• Inseminatie op het juiste tijdstip.

van Qwes meer dan mijn eigen ogen.”

• Optimale reproductie.

Denemarken

• Verkleining van de intervallen tussen afkalven.
• Vroegtijdige signalen over mogelijke gezondheidsproblemen.
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Lely Qwes: bewaking van
gezondheid en reproductie –
de kracht van kennis

als geheel worden gemeten. De herkauwactiviteit kan

Lely heeft een uniek instrument ontwikkeld

het systeemautomatisch een waarschuwing voor koeien

om gezondheidsproblemen en tochtigheid in

met een laag activiteitenniveau, vaak een indicatie van

een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen.

een sluimerende ziekte of potentiële kreupelheid.

Het Lely Qwes‑systeem staat garant voor een

tevens een ongekend inzicht bieden in de effectiviteit
van veterinaire behandelingen. Bovendien genereert

ongeëvenaarde precisie bij de bewaking (24 uur

Dynamisch voeren

per dag/7 dagen per week) van de vruchtbaarheid

Het T4C managementprogramma biedt u de

en gezondheid van koeien.

mogelijkheid om uw voerkosten via een verhoogde

Accurate activiteitenmeting bij
koeien

voerefficiency terug te dringen. Met behulp van de
als optie verkrijgbare dynamische voermodule (DLM)
past het systeem de toekenning van voer per koe

Het Lely Qwes-H-systeem is een sensor voor

automatisch aan op basis van de optimale verhouding

koeherkenning en activiteitenmeting, die aan

tussen kosten en opbrengsten. U kunt gebruik maken

de halsband wordt bevestigd. Het niveau van de

van unieke middelen om uw winst te optimaliseren;

activiteit wordt gemeten door een geavanceerde

het gaat hier niet meer over koeien die de meeste

versnellingssensor; deze meet niet zomaar stappen,

melk produceren, maar over de koeien die de beste

maar tevens de duur en intensiteit van de beweging.

economische resultaten opleveren.

Lely Qwes-HR levert nog een extra functionaliteit:
meting van de herkauwactiviteit van de koe. De

Bij dynamisch voeren wordt gebruik gemaakt van de

gezondheid van de koe wordt scherp bewaakt.

individuele voerefficiency van koeien door vast te

Beide systemen bewaken de activiteit van de koe

leggen hoe een dier qua melkproductie reageert op een

in blokken van twee uur en staan op die manier

bepaalde hoeveelheid krachtvoer. Door tevens rekening

garant voor een uiterst precies en fijnmazig inzicht

te houden met de melkopbrengst (kg melk plus vaste

in het individuele gedrag van koeien. De tag is

stof), kosten van krachtvoer en van ruwvoer, en de

met een band aan het bovengedeelte van de nek

DS-inname zoekt het systeem de economisch optimale

bevestigd en is zodanig verzwaard dat verkeerde

hoeveelheid krachtvoer waarbij de winst maximaal is.

bewegingen worden uitgesloten en dat de tag is
beschermd tegen mechanische schade. De band

Dynamisch melken

en gesp zijn zo ontworpen dat de tag gemakkelijk

Dankzij dynamisch melken kunnen koeien zo nodig

kan worden aangebracht en verwijderd; zo nodig

vaker worden gemolken, en waar mogelijk minder

kunnen de tags dus vlot worden gewisseld bij koeien.

frequent. Door de interval tussen twee melkingen

De Lely Qwes‑HR tag omvat een versnellingssensor,

te verhogen of verlagen en de melkopbrengst bij de

een speciaal afgestemde herkauwmicrofoon en een

volgende melking te meten, wordt de optimale interval

microprocessor plus geheugen. De tag registreert

voor elke koe permanent bepaald. Dat wordt bepaald

een algemene activiteitenindex en analyseert de

binnen de vastgestelde grenzen van het minimale

geluidssignalen om de herkauwtijd te berekenen.

en maximale aantal melkingen per dag. Door tevens
rekening te houden met melksnelheid, behandelingstijd

De tag maakt een algemene activiteitenindex aan,

per melking en melkopbrengst (kg melk en vaste stof)

zodat u de inseminaties op de juiste tijdstippen

wordt de capaciteit van de robot – en daarmee het

kunt uitvoeren. Op die manier wordt de reproductie

rendement per machine – verbeterd.

geoptimaliseerd, worden intervallen tussen afkalven
geminimaliseerd en kosten voor zaad aanzienlijk

Compare and improve

teruggebracht.

De Benchmark in T4C biedt de mogelijkheid om
uw resultaten te vergelijken met die van andere
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Veranderingen in het herkauwpatroon zijn de eerste

melkveehouders over de hele wereld, uw eigen

signalen die kunnen wijzen op potentiële problemen.

Lely Centerregio en met het gemiddelde in uw land.

Hoe eerder de veehouder informatieheeft over een

Dit is een heel concrete manier om de prestaties van

eventueel gezondheidsprobleem, hoe goedkoper de

uw bedrijf te vergelijken en om na te gaan op welk

behandeling doorgaans is. Tevens kan het effect op

vlak collega’s het misschien beter doen. Dus: een

de prestaties van koeien en de eetlust van de kudde

echt handvat voor verbetering.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Melkapparatuur
19

Lely Grazeway selectiebox – een
keuzemogelijkheid voor uw koeien
Beweiding en robotmelken gaan uitstekend samen. Lely is een voorstander van
beweiding; daarom hebben we de Lely Grazeway selectiebox ontwikkeld als een
handige tool voor een efficiënte beweiding.

20

LELY DAIRY EQUIPMENT

Pluspunten

De Lely Grazeway selectiebox biedt u de mogelijkheid om robotmelken
te combineren met optimale beweiding. Voordat de koe de wei in gaat,

• Efficiënt beweidingsmanagement.

bepaalt de Grazeway of de koe mag eten, nog moet worden gemolken

• Pneumatische aansturing.

of niet naar buiten mag om te grazen. Dankzij de Grazeway heeft u de

• Systeem met dubbele hekken.

Melkapparatuur

Keuzevrijheid

beweiding helemaal in de hand.

Optimaal beweiden mét de melkrobot
De Lely Grazeway selectiebox wordt bij de uitgang van de stal
geïnstalleerd, op het punt waar de koeien naar de wei lopen. Als de
koe de open selectiebox binnenloopt, wordt het dier herkend via de
responder aan halsband of been. In het T4C managementprogramma
worden de selectiecriteria ingesteld, zodat de Lely Grazeway kan worden
ingezet als een ongekend flexibele tool voor beweiding.

Specificaties

Beweiding met meerdere percelen

Aantal separatie

A-B beweiding: via de Lely Grazeway kunt u de koeien gemakkelijk

richtingen

volgens een tijdschema naar verschillende percelen dirigeren. Na een

Herkenning

3
Qwes H, Qwes HR,
Qwes ID, Qwes leg,

vooraf ingestelde periode worden de koeien automatisch naar de

Qwes act

volgende weide gedirigeerd.

Beweidings
systemen

Gemakkelijk te installeren en bedienen
Vanwege het dubbelhekssysteem worden de koeien altijd naar de juiste
plaats gestuurd, zelfs als ze kort achter elkaar lopen. Net als de Lely

beweiding met
meerdere percelen,
100% beweiding

Pneumatisch selectiesysteem

Astronaut melkrobot, wordt de selectiebox van gegalvaniseerd staal
pneumatisch bediend. De Grazeway is compatibel met de compressor
en besturing van de melkrobot. De Lely Grazeway wordt niet alleen
gebruikt voor beweiding, maar ook koeselectie binnen de stal. Hier kan
de Grazeway speciale productiegroepen op verschillende locatiesop
afstand van de robot selecteren; ook kunnen koeien worden geselecteerd
die speciale behandeling nodig hebben. De Lely Grazeway selectiebox
staat voor de meest eenvoudige en effectieve oplossing én de snelste
installatie.

Selectie van verschillende percelen, bijvoorbeeld
het A-B beweidingssysteem.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Lely Nautilus melkkoeltank – omdat het u
gaat om eersteklas melk
Nautilus melkkoeltanks zijn speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met het
geautomatiseerde melksysteem Lely Astronaut. De Nautilus is uiterst betrouwbaar,
gemakkelijk te reinigen en economisch in gebruik. Dankzij de Nautilus heeft u de
optimale oplossing voor gemakkelijk overzicht en bewaking van het totale proces, vanaf
het melken tot en met opslag en koeling. Alles geïntegreerd binnen één systeem, dus
optimale veiligheid.
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Melkapparatuur

Koeling vanaf de eerste druppel
melk

uitsluitend de beste materialen gebruikt voor de

Lely Nautilus melkkoeltanks staan garant

kunnen draaien, zijn de beste van de markt. Het

voor uiterste betrouwbaarheid en hygiëne;

milieu staat bij Lely hoog in het vaandel; daarom

sleutelfactoren voor melk van uitstekende kwaliteit.

wordt het allerbeste koelmiddel – koelgas R134 –

De Lely Nautilus is speciaal ontworpen voor

gebruikt. Dankzij de gelaste ringen heeft de

gebruik in combinatie met het geautomatiseerde

verdamper een langere levensduur; tevens wordt

melksysteem Lely Astronaut.

de stroom van het koelgas geoptimaliseerd. Dankzij

Nauwelijks stilstand
Stilstand van de robot vanwege reiniging van

Nautilus tank. De unieke spuitkoppen, die 360°

het lage stroom- en waterverbruik is de Nautilus
melkkoeltank economisch in het gebruik.

de tank wordt teruggebracht tot het absolute

Alles in de hand

minimum. Het flexibele reinigingssysteem staat

De Nautilus tank heeft slechts één gebruiks

garantvoor gegarandeerde en uitmuntende hygiëne.

vriendelijk bedieningssysteem. De bedieningsunit

Een intelligent detail: na de reiniging start de

regelt en bewaakt de Lely Nautilus koeltank,

melktank het koelproces automatisch.

inclusief de aansturing van de tankreiniging,

Kwaliteit zonder compromis

koeling van de melk en het roerwerk. Via uw
mobieltje bewaakt u de melkkwaliteit rechtstreeks.

Géén compromis; het koelproces gaat van start

Daarnaast slaat de melkkoeltank, met het oog op

zodra de eerste druppels melk in de tank belanden

herleidbaarheid van historische data, gegevens

en ijsvorming wordt voorkomen. De koelcapaciteit

op over koel- en reinigingstemperaturen,

van de Nautilus tank wordt afgestemd op het

aangezien de tank is gekoppeld aan het T4C

melkvolume in de tank. Vanzelfsprekend worden

managementprogramma van Lely.

Uitspraken van gebruikers:
“Optimale koeling en communicatie met de Lely melkrobot.”
Zweden
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Specificaties
Lely Nautilus melkkoeltanks zijn

• Heater voor reinigingswater.

leverbaar met een capaciteit van

• Handmatige meting van

4.000 tot 30.000 liter. De modellen
met een capaciteit van 4.000 tot 8.000
liter kunnen worden geleverd met

melkvolume.
• Warmteterugwinsysteem voor
koelgas en verwarmingswater.

ingebouwde of aparte koelunits; de
grotere koeltanks worden geleverd

Om een goede melkkwaliteit en

met een aparte koeling.

economisch bedrijf te waarborgen,
is het van groot belang dat het

Onderstaande accessoires zijn

formaat van tank en condensatie-

beschikbaar voor een Lely Nautilus

unit worden geoptimaliseerd; neem

melkkoeltank op maat:

voor meer informatie contact op
met uw Lely Center.

Pluspunten
• Communicatie tussen tankcontrole
en mobiele telefoon.
• Automatische start van de
melkkoeltank na reiniging.
• Afstemming tussen koeling en
melkvolume.

• Uitmuntende reiniging dankzij
unieke spuitkop.
• Milieuvriendelijk.
• Herleidbaarheid van historische
gegevens.
• Uiterst economisch in gebruik.
• Gemakkelijk te bedienen.
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Melkapparatuur

Speciaal voor een optimale reiniging van
de Lely Nautilus melkkoeltank zijn twee
Consumables producten ontwikkeld:

• RECA Alkaline*/** is een krachtig gechlooreerd alkalisch
reinigings- en desinfectiemiddel voor melkkoeltanks. Het
product is goed werkzaam bij het verwijderen van vet- en
eiwitresten. Wij raden aan om RECA Alkaline afwisselend
met RECA Acid te gebruiken voor een optimaal resultaat.
• RECA Acid* is een krachtig reinigingsmiddel op zuur basis
voor melkkoeltanks. RECA Acid verwijdert kalk en melksteen.
Wij raden aan om RECA Acid afwisselend met RECA Alkaline
te gebruiken voor een optimaal resultaat.
*) Waarschuwing: Gebruik dit product niet voor de Lely Astronaut melkrobot.
**) Op dit moment is RECA Alkaline niet verkrijgbaar in België en Nederland.
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Melkhygiëne – schoon van binnen en van
buiten
Het is een grote verantwoordelijkheid om deel uit te maken van de voedselketen; zorg
voor een schone omgeving is een must. De producten van de Lely Astri en Lely Essentials
lijn zijn gebaseerd op betrouwbare oplossingen op maat, die naadloos aansluiten op
het systeem van de Astronaut melkrobot. Het gehele productprogramma voldoet aan
de wet- en regelgeving voor voedselveiligheid en milieu. Alle producten voldoen aan de
internationale standaarden van biologische afbreekbaarheid.
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Bij het in bedrijf nemen van een nieuwe Lely
Astronaut melkrobot geeft de servicemonteur u

Alle reinigingsmiddelen uit het Lely Astri-pakket
zijn volledig getest en goedgekeurd voor de Lely
Astronaut.

uitleg over het reinigingsproces. De Lely Astronaut

Duidelijke waarschuwing

melkrobot voert dagelijks drie automatische

De Lely Astronaut melkrobot geeft een alarm

reinigingsbeurten uit, 2x alkaline en 1x zuur*.

af zodra het chemische vat met alkalisch- of

Beide producten kunnen worden gebruikt op alle

zuurreinigingsmiddel leeg is. Lely adviseert

waterafvalsystemen op melkveebedrijven.

het Lely Astri-programma omdat deze aan alle

Melkapparatuur

Automatisch reinigingssysteem
Lely Astronaut

technische specificaties en alle wetgeving voldoet;

Automatisch reinigingssysteem
Lely Nautilus
RECA Alkaline en RECA Acid zijn speciaal voor
(Lely Nautilus) melkkoeltanks ontwikkeld. Het is
van belang dat reinigingsmiddelen conform zijn

tevens staan deze producten garant voor een
goede hygiëne.
*) In en op de Lely Astronaut melkrobot geen gechloreerde
producten gebruiken. Bij zuur alleen producten op basis van
fosforzuur en/of citroenzuur.

aan de technische specificaties van Lely*. Neem
bij twijfel contact op met uw adviseur van Lely.

Lely borstelreinigers
De Lely Astri-L is speciaal ontwikkeld voor reiniging en desinfectie
van de voorbehandelingborstels. Dit product is binnen korte
tijd zeer effectief op de borstels tegen bacteriën dankzij
waterstofperoxide en perazijnzuur. Het product veroorzaakt geen
schade aan robot of borstels.
Lely Astri-L laat geen schadelijke residuen achter (de afzonderlijke
bestanddelen zijn FDA-goedgekeurd) en het product is – bij
gebruik in de aanbevolen concentratie – niet irriterend voor de
spenen.
De borstels worden tussen de afzonderlijke melkbeurten gereinigd
met Astri-L. Dit zorgt voor optimale resultaten bij de melkkwaliteit
en het voorkomen van besmetting, waardoor de diergezondheid
wordt bevorderd en het aantal bacteriën beheerst.
Lely Astri-L wordt geleverd in een opvallende groene jerrycan met
een inhoud van 22 kg.

Lely Industries N.V. is niet aansprakelijk voor, en biedt
evenmin garantiedekking voor enigerlei schade of letsel als
gevolg van het gebruik van andere reinigingsmiddelen die
niet voldoen aan de specificaties van Lely.
De veiligheidsinformatiebladen voor Lely Astri
producten en de specificaties van Lely zijn beschikbaar
via www.lely.com.

Uitspraak van gebruiker:
„Een echt voordeel: de consumable verkoper
is altijd stipt op tijd, en mijn producten zijn
altijd voorradig. Kortom: ze zijn bereikbaar
en betrouwbaar.”
Nederland
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Lely Essentials Foam Alkaline en de Lely Foam Unit
De Lely Foam Unit is een efficiënt en compact schuimsysteem, dat is ontwikkeld
voor reinigingswerkzaamheden op melkveebedrijven. De gebruiksvriendelijke
Lely Foam Unit is snel te installeren in elke stal of robotruimte. De concentratie
van het reinigingsmiddel is met behulp van de schaalverdeling gemakkelijk
bij te stellen. Zo kan de juiste concentratie voor elk type verontreiniging en
oppervlakte worden vastgesteld. Na gebruik kan de Lely Foam Unit met schoon
water worden door gespoeld.
De Lely Foam Unit wordt geleverd inclusief een rode schuimslang, een
krachtige inschuimkop en een aanzuigslang (inclusief filter en dop) voor
het reinigingsmiddel. De Lely Foam Unit is geschikt voor het reinigen van
bijvoorbeeld wanden en vloeren in (melk)stallen/robotruimten en de buitenkant
van de Lely Astronaut melkrobot of andere melkapparatuur. De rode
schuimslang heeft een lengte van 20 meter, dus het bereik van de schuimunit
is groot. Tijdens gebruik wordt het reinigingsmiddel constant aangevoerd
via de transparante aanzuigslang en met kraanwater gemengd in de
gekozen concentratie. De Lely Foam Unit produceert een dikke en werkzame
schuimlaag, die zich langdurig aan de oppervlakte hecht. De Lely Foam Unit is
een lagedrukreiniger, waarvoor uitsluitend waterdruk is vereist.
Lely Essentials Foam reinigingsmiddel is ontwikkeld voor een intensieve
reiniging van melkrobotruimten en (melk)stallen. Lely Essentials Foam is
een werkzaam middel voor het verwijderen van eiwit- en vetaanslag. De
toegevoegde tensio-actieve stof garandeert een effectieve contacttijd
gecombineerd met een grondige penetratie van het vuil. Hierdoor is reinigen
eenvoudig. Het reinigingsmiddel heeft een aangename citroengeur en is
biologisch afbreekbaar. Het wordt niet aanbevolen om de Lely-robot te
behandelen met een hogedrukreiniger.Bij toepassing van het product wordt
een werkzaam schuim met uitstekende hechtende eigenschap gevormd. Dat
resulteert in een grondige reiniging, omdat het schuim zich lang aan het vuil
hecht.
Lely Essentials Foam wordt geleverd in verpakkingen van 22 kg.

Lely peroxidetest
De Lely peroxidetest is ontwikkeld om de concentratie van Lely Astri-L of
Lely Astri-Brush op de Lely borstels te meten. Dit is om te garanderen dat de
juiste concentratie wordt gebruikt.
De peroxidetest van Lely wordt geleverd in een buisje met 100 teststrips.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell is een vloeistof voor de meting van het celgetal in de
melk via het MQC-C sensorsysteem van de Astronaut melkrobot. Dit
sensorsysteem meet het celgetal van elke melking. De test in MQC-C is
gebaseerd op de inzichten van de CMT-testmethode, ook welbekend als
de California Mastitis Test. Door toevoeging van Lely Astri-Cell aan het
MQC-C systeem ontstaat accurate informatie over het celgetal van de
melken daarmee een indicatie van melkkwaliteit en uiergezondheid. Het
product bevat een zorgvuldig geselecteerde en ontwikkelde capillaire
stof met unieke eigenschappen en staat garant voor een betrouwbare
chemische reactie met de celwanden van de leukocyten (witte bloedcellen).
Lely Astri-Cell wordt geleverd als een geconcentreerd product (1 liter).
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Lely Astri-Cid reinigingsmiddel op zuurbasis
Lely Astri-Cid is een geconcentreerd vloeibaar reinigingsmiddel op
basis van fosforisch en citroenzuur, dat speciaal is ontwikkeld voor het
hittereinigingsproces van de Lely Astronaut melkrobot. Het product is
samengesteld uit speciale, uiterst werkzame zuren om anorganisch vuil
zoals kalk en melksteen te verwijderen.
Het is van wezenlijk belang om in de robot, en specifiek in de
Lely MQC (melkkwaliteit controle systeem), corrosie en aanslag te
voorkomen. Deze kunnen resulteren in afwijkingen van metingen en
verkeerde interpretaties. Astri-Cid heeft geen negatieve uitwerking
op alle gebruikte metalen, rubber/siliconen afdichtingen en andere
onderdelen, en tevens heeft het een uitstekende werking om het
kiemgetal terug te beheersen. Lely Astri-Cid wordt geleverd in
opvallende rode jerrycans met een inhoud van 24 kg.
Lely Industries N.V. is niet aansprakelijk voor, en biedt evenmin
garantiedekking voor enigerlei schade of letsel als gevolg van het
gebruik van andere reinigingsmiddelen die niet voldoen aan de
technische specificaties van Lely.
De veiligheidsinformatiebladen voor Lely Astri producten
en de technische specificaties van Lely zijn beschikbaar via
www.lely.com.

Lely Astri-Lin reinigingsmiddel
Lely Astri-Lin is een vloeibaar, geconcentreerd en chloorvrij hitte reinigingsmiddel
op alkalische basis, dat speciaal is ontwikkeld voor het hoofdreinigingsproces
van de Lely Astronaut melkrobot. Het product heeft uitstekende reinigende
eigenschappen om melkvet en eiwit te verwijderen. Het middel is uitgebreid
getest voor de Lely Astronaut melkrobot en brengt geen schade aan de robot toe.
Het is een belangrijk voordeel van dit product dat het chloorvrij is. Producten die
chloor bevatten in een hittereiniging (>90), veroorzaken schade aan roestvast
staal en corrosie van kritische onderdelen in de Lely Astronaut melkrobot. Tests
hebben uitgewezen dat producten op basis van chloor corrosieschade aan
kritische onderdelen veroorzaken, wat uiteindelijk tot lekkage en schade leidt.
• Lely Astri-Lin is een chloorvrij product.
• Lely Astri-Lin heeft een zeer hoge pH en heeft daardoor een zeer effectieve
reiniging.
Lely Astri-Lin wordt geleverd in opvallende blauwe jerrycans met een inhoud
van 25 kg.
Lely Industries N.V. is niet aansprakelijk voor, en biedt evenmin garantiedekking
voor enigerlei schade of letsel als gevolg van het gebruik van andere
reinigingsmiddelen die niet voldoen aan de Lely technische specificaties.
De veiligheidsinformatiebladen van de Astri-producten en Lely
technische specificaties zijn beschikbaar via www.lely.com.

Lely Astri-TDS lens-cleaner
Lely Astri-TDS is een vloeibaar reinigingsmiddel op zuurbasis voor reiniging van
de elektronische lens van de laserdetector van de Lely Astronaut melkrobot.
Als de lens van de laser niet wordt gereinigd, duurt het langer voordat de
spenen zijn gedetecteerd, zodat de capaciteit van de Lely Astronaut melkrobot
afneemt. Lely Astri-TDS verwijdert neerslag van hard water, urine, melksteen
en ijzer op de lens van de lasers. Dit product is grondig getest op de specifieke
materialen van de Lely Astronaut robot alsmede op organische resten.
Lely Astri-TDS wordt geleverd in literflessen.
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Verzorging – uitgebreide uierverzorging
Caring staat voor een programma hoogwaardige uierverzorgingsproducten, gebaseerd
op jarenlange ervaring. Uw Lely Center organisatie biedt u graag advies voor de
beste uierverzorgingsmiddel voor úw situatie, zodat een goede uiergezondheid
binnen uw veestapel is gewaarborgd. Samen met haar partners heeft Lely speciale
uierverzorgingproducten ontwikkeld, die kunnen worden gebruikt in de Lely Astronaut
melkrobot en die aansluiten bij de omstandigheden op uw melkveebedrijf. Neem
contact op met uw Lely Center voor meer informatie over uierhygiëne en het complete
productaanbod.
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Lely Astri-IO* uierverzorging
Lely Astri-IO uierverzorging is speciaal ontwikkeld voor de Lely Astronaut
robot. De spray is samengesteld uit verzorgende elementen en is op
basis van PVP-jodium; dit staat garant voor een goede speenconditie
en is uiterst werkzaam. Lely Astri-IO zorgt voor een goede bescherming
van het speenkanaal na het melken; dat heeft te maken met het unieke
hoge gehalte aan beschermende en huidverzorgende ingrediënten,
waardoor de huid soepel blijft, en in goede conditie. Het product
stimuleert en onderhoudt tevens de natuurlijke vocht- en vetregulerende
werking van de huid.
Lely Astri-IO wordt geleverd in blauwe vaten met een inhoud van 57 kg.
*) Op dit moment is Astri-IO niet verkrijgbaar in Nederland.

Lely Astri-Din uierverzorging
Lely Astri-Din – uierverzorgingsmiddel op basis van melkzuur – is
speciaal ontwikkeld voor de Lely Astronaut melkrobot. Melkzuur
heeft zich bewezen als een uiterst effectief desinfectiemiddel om
kruisbesmetting tegen te gaan. Lely Astri-Din biedt een uitstekende
bescherming van het speenkanaal en bevat extra verzorgende
elementen, bijvoorbeeld glycerine en sorbitol, die de natuurlijke
vocht- en vethuishouding van de huid in stand houden en
ondersteunen. Melkzuur heeft ongeveer dezelfde pH-waarde als de
speenhuid en heeft een hoge cosmetische werking. Het beschermt
de huid tegen alle weersinvloeden en de mechanische belasting van
het melken.
Lely Astri-Din wordt geleverd in een blauw vat met een inhoud van
59 kg.

Lely Quaress-Iodine*
Lely Quaress-Iodine is een gebruiksklaar uierdesinfectiemiddel dat
kan worden toegepast bij de Lely Astronaut melkrobot. Lely QuaressIodine is gebaseerd op jodium: dat een efficiënte ontsmetting van de
spenen waarborgt. Lely Quaress-Iodine verzorgt de hele speen door de
vorming van een beschermend laagje. Het product bevat verzachtende
en vochtinbrengende bestanddelen zoals lanoline, sorbitol en
glycerine. Die eigenschappen bevorderen de soepelheid van de huid
en verhogen de weerstand tegen uitdroging. Vanwege de sterke
desinfectie-eigenschappen kan Lely Quaress-Iodine worden gebruikt
om de koeien beter te beschermen tegen ziekteverwekkers in de uier.
Lely Quaress-Iodine wordt geleverd in een blauw vat van 60 kg.
*) Op dit moment is Lely Quaress-Iodine niet verkrijgbaar in België en
Nederland.

Lely Quaress-Lac*
Lely Quaress-Lac is een gebruiksklare ontsmettende uierspray, die
geschikt is voor de Lely Astronaut melkrobot. Lely Quaress-Lac is een
product op basis van melk- en salicylzuur (LSA). De combinatie van die
bestanddelen is uitermate werkzaam tegen bacteriën. Lely Quaress-Lac
desinfecteert niet alleen goed, maar helpt ook mee om de huid zacht
te houden. Het product bevat propyleenglycol, dat efficiënt vocht
inbrengt in de huid van de uier. De actieve bestanddelen verwijderen
dode huidcellen en bevorderen tevens de soepelheid van de huid.
Lely Quaress-Lac biedt een goede cosmetische werking en irriteert de
huid niet.
Lely Quaress-Lac wordt geleverd in een blauw vat van 60 kg.
*) Op dit moment is Lely Quaress-Lac niet verkrijgbaar in België
en Nederland.

Lely Quaress-Lac plus*
Lely Quaress-Lac plus is een geconcentreerd desinfectiemiddel, dat is ontwikkeld
voor de Lely Astronaut melkrobot. Lely Quaress-Lac plus is gebaseerd op melken decaanzuur. Dankzij de combinatie van melk- en decaanzuur is dit product
een werkzame uierspray, die bacteriën krachtig bestrijdt. Bovendien bevordert
het melkzuur de soepelheid van de speen.
Lely Quaress-Lac plus bevat tevens diverse verzachtende en vochtinbrengende
bestanddelen zoals propyleenglycol en lauricidine. Deze bestanddelen verbeteren
de speenconditie en beschermen de huid, ook bij koud weer.
Dit product is uitermate geschikt voor gebruik bij het opstarten van de
Lely Astronaut melkrobot.
Lely Quaress-Lac plus wordt geleverd in een blauw vat met een inhoud van
15 kg. Dit geconcentreerde product dient voor gebruik te worden gemengd
met 45 liter water.
*) Op dit moment is Lely Quaress-Lac plus niet verkrijgbaar in België en Nederland.
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Voerapparatuur
Voerkosten vormen één van de meest belangrijke kostenfactoren in de rundveehouderij.
Daarom is voerefficiency van essentieel belang om een optimaal rendement te
realiseren met de juiste output van de koe (kg melkvet en melkeiwit, levensduur,
diergezondheid e.d.). Het is algemeen bekend dat frequent voeren leidt tot een
verhoogde melkproductie en een positief effect heeft op de gezondheid van koeien.
Met behulp van de automatisering van Lely zijn er mogelijkheden om de productie,
koegezondheid en voerefficiency nog verder te optimaliseren. Daarnaast kunt u als
melkveehouder flexibeler werken en tijd besparen.
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Lely Vector automatisch voersysteem

LELY VECTOR

Het Lely Vector voersysteem staat garant voor flexibel vers voeren van koeien
rondom de klok. Het systeem voert – bij minimale arbeidsinspanningen – met
uiterste precisie. Pagina 34.

LELY JUNO

Met de Lely Juno voerschuiver is het mogelijk om dag en nacht voer naar het
voerhek te schuiven. Dankzij het continue aanbod van voer stijgt de voerinname,
worden koeienactiever en neemt de melkopbrengst toe. Pagina 40.

Lely Cosmix krachtvoerstation

Voerapparatuur

Lely Juno automatische voerschuiver

LELY COSMIX

Het Cosmix krachtvoerstation maakt het mogelijk om iedere individuele koe
op basis van de behoefte te voeren. Iedere dag en op ieder tijdstip de juiste
hoeveelheid! Pagina 46.

Lely Calm kalverdrinkautomaat

LELY CALM

Met de Lely Calm kunt u uw kalveren automatisch de juiste hoeveelheid
melk, met een perfecte temperatuur en samenstelling, verspreid over de dag
voeren. Dit resulteert in gezondere kalveren, verbeterde groei, toegenomen
voerefficiency en arbeidsbesparing. Pagina 50.

Lely Caltive concept

LELY CALTIVE

Het Lely Caltive concept is gekoppeld aan de Lely Calm kalverdrinkautomaat.
Een uitgebalanceerd kalvervoedingsprogramma, dat de kalvergroei perfect op
gang brengt. Pagina 54.
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Lely Vector automatisch voersysteem –
flexibel, vers voeren
Een efficiënte en hoogwaardige melkproductie hangt er voor een groot deel van af of
u uw koeien consistent, op tijd en voldoende voert. Lely heeft een uniek economisch
concept ontwikkeld dat daarvoor − en zelfs voor méér − zorgt. Een concept dat garant
staat voor flexibel en vers voeren van koeien, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Met ongekende precisie en bij een minimale behoefte aan arbeid. Het Lely Vector
automatische voersysteem is een concept dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met
onze klanten en dat garant staat voor optimale resultaten, waarbij maximaal rekening
wordt gehouden met uw koeien.
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Optimale flexibiliteit − voeren zonder compromis
Het voeren van de koeien is een belangrijke

voeren van uw koeien! Dankzij het Vectorsysteem

dagelijkse routine. En bovendien een zorg die

bent u tevens volkomen flexibel in de voerstrategie

u continu bezig houdt. Met het Lely Vector

die u graag toepast. Dit is de perfecte oplossing

automatische voersysteem hoeft u slechts eenmaal

voor elk melkveebedrijf, die ook voor toekomstige

in de drie dagen aandacht te schenken aan het

uitbreiding de nodige flexibiliteit biedt.

Flexibiliteit in de voerroutine
• Snel en gemakkelijk veranderen van voersoort –
de open keuken zorgt voor onbegrensde vrijheid.
groep krijgt zijn rantsoen naar behoefte gevoerd.
• Exacter voeren – de dieren krijgen precies wat ze
nodig hebben.
• Flexibiliteit bij het veranderen van groepen –

Voerapparatuur

• Uiterst snelle wijziging van een rantsoen – elke

verplaatsing van koeien naar een andere groep
zonder gedoe.

Flexibiliteit in uw dagelijkse routine
• De vrijheid om uw werk én uw sociale leven in
te richten– het systeem kan voor drie dagen voer
opslaan.
• Niet afhankelijk van externe arbeid – routes en
rantsoenen in eigen beheer, zonder dat u zelf iets
hoeft te doen.
• Voeren op basis van de behoefte van de koe – de
niveausensor weet wanneer er weer behoefte aan
vers voer is.
• Voer aanschuiven, 24 uur per dag, 7 dagen per
week – minder voerrestanten omdat de dieren
altijd bij het voer kunnen.

Flexibiliteit voor elk bedrijf, nu
én in de toekomst
• Past in een nauwe voergang,zonder extra
ondersteuning of geleiderails – meer vrijheid en
lagere bouwkosten.
• Meerdere stallen, één voersysteem – de robot kan
als zelfstandig voertuig in meerdere stallen rijden
om te voeren.
• Gemakkelijke instelling van routes – probleemloze
verandering van stal- of groepinrichting.
• Ingesteld op toekomstige uitbreiding – 250 tot 300
koeien per mengvoerrobot, twee mengvoerrobots
per keuken voor nóg meer capaciteit.
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Vers voer − meerdere malen per dag
Uw koeien zorgen voor uw inkomen en daarom

7 dagen per week naar de koeien wordt gebracht.

verdienen ze voer precies zoals u het eten zelf graag

En dat is nog niet alles. De mixer wordt namelijk

ziet: in goed afgemeten, verse porties, rechtstreeks

beurtelings gevuld met kleine porties van

vanuit de voerkeuken. Het Lely Vectorsysteem

verschillende voersoorten en de mengtijd per

staat garant voor vers voer, dat 24 uur per dag,

portie is dan ook kort.

Verse, goed gemengde porties
• Voortreffelijk mengen in korte tijd –
licht mengen resulteert in een verhoogde
inname van droge stof.
• Alles smaakt goed – geen voerselectie en
minder voerrestanten.
• Afgepast vers voer – minder opgewarmd voer.
• Veilig opgeslagen in de keuken, voor enkele
dagen – het voer blijft in blokken opgeslagen,
wat uitdrogen voorkomt.
• Verhoogde voeropname – de constante aanvoer
van vers voer prikkelt tot een verhoogde inname,
vooral bij de ranglage koeien.

De hoogste opbrengst van uw investering in voeren
De veehouderij is in toenemende mate een sector

leidt tot betere prestaties vooral bij de ranglage

waarin het verschil in financiële resultaten wordt

koeien. Méér vers voer betekent minder voerresten,

bepaald door de manier waarop u omgaat met de

dus een efficiënter gebruik van ruwvoer. Daarnaast

marges. Uw koeien blijven gezond dankzij consistent

wordt een aanzienlijke besparing op energie

voeren en een hogere voeropname van alle koeien

gerealiseerd.

Haal winst uit uw voerstrategie
• Geschikt voor elke groepsomvang – zelfs kleine
groepen krijgen hun eigen speciaal gemengde
rantsoen.
• Voeren volgens voederconversie – het
Vectorsysteem kan automatisch het beste voer
voor de beste koeien aanvoeren.
• Lage exploitatiekosten – elektrisch aangedreven;
schoon, rustig en energiezuinig.
• Arbeidsbesparing tot wel acht uur per week –
gemeld door bestaande klanten!
• Verbeterde voerefficiency – resultaten in beeld via
precieze rapportering.
• Verhoogde bezoeksfrequentie bij de melkrobot –
de verstrekking van vers voer, meerdere malen per
dag, stimuleert de activiteit van de koeien.
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Lely Vector – een uitgebreid en uiterst doordacht systeem
3
5

2

Voerapparatuur

6

4

1

1

Voerkuil

2

Voerkeuken

3

Stal met melkkoeien

4

Stal met jongvee en droge koeien

5

Krachtvoer en mineralen

6

Meng- en voerrobot

Specificaties
Afmetingen meng- en voerrobot

Vereiste min. breedte voergang

Lengte

246 cm

Voeren aan beide zijden

325 cm

Breedte

162 cm

Voeren aan een zijde

310 cm

1.281 kg

Gang zonder voeren

275 cm

Gewicht
Hoogte met schuifdeur

278 cm/193 cm

open/dicht
Mixervolume

Voerkeuken; vereiste afmetingen voerblokken
2 m3

Vorm
Max. diepte

105 cm

(breedte grijper)

Capaciteit en vereisten
Max. capaciteit 1 robot

Recht gesneden blokken

250 – 300

Voer

Goed gesneden of
gehakseld product;

(dieren)
16

aanbevolen voerlengte

Vloeroppervlak

Vlak

tussen 10 en 20 cm

Max. hellingshoek

5%

Max. aantal groepen
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Meng- en voerrobot
De meng- en voerrobot van het Lely Vectorsysteem is een autonoom, accu-aangedreven voertuig, dat
automatisch een eigenhandig gemengd rantsoen voert.

Verticale mengvijzel
Staat garant voor het beste
mengproces. Dankzij het tegenmes
kunnen stro en andere voersoorten
worden gemengd.

Antenne
Voor draadloze communicatie
tussen componenten van het Lely
Vectorsysteem.

Loswals
Verdeelt het voer langs de voergang.
De hoeveelheid voer wordt bepaald
door de rijsnelheid.

Ultrasoonsensor
Zorgt er voor dat de meng- en
voerrobot op vooraf ingestelde
afstanden langs het voerhek gaat.

Noodstop- en pauzeknop
Om het systeem zo nodig onmiddellijk
stil te zetten of uit te schakelen.

Loadcellen
Samenstelling van het juiste
rantsoen en bepaling van de correcte
voerdosering.

Stootbumper
Zorgt er voor dat het systeem in geval
van een obstakel meteen tot stilstand
komt.
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Adapter
Voor een perfecte aansluiting met het
laadstation.

Voerniveausensor
Meet de hoeveelheid voer aan het
voerhek en bepaalt waar en wanneer
er behoefte is aan vers voer. Zodoende
beschikken de koeien altijd over
voldoende voer.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Voerkeuken
De voerkeuken is de ruimte waar het voer wordt opgeslagen, geselecteerd, opgepakt en in de meng- en
voerrobot geladen om te worden gemengd. In de voerkeuken is een kraanconstructie met voergrijper
geïnstalleerd; deze beweegt zich boven de voerkeuken om het vereiste voer op te pakken. Afhankelijk van de
breedte en diepte van de voerkeuken, kan er probleemloos voer voor drie dagen worden opgeslagen.

Voergrijper
Selecteert het voer, pakt het op en laadt het in de meng- en
voerrobot. De voergrijper scant het deel van de voeropslag
dat is aangewezen voor een bepaalde voersoort, om het voer
vervolgens vanaf het hoogste punt op te halen.

Krachtvoerdispenser
Bewaakt de dosering van het krachtvoer dat in bulk is
opgeslagen. De voerhoeveelheden kunnen met uiterste precisie
worden bepaald en afgemeten.

Voerapparatuur

Safety door
Het systeem als geheel voldoet aan strenge internationale
normen. De voerkeuken zelf wordt alleen geopend als deze moet
worden aangevuld.

Dispenser voor mineralen en additieven
Ook mineralen en additieven kunnen in geringe hoeveelheden
door het ruwvoer worden gemengd.

Lely Vector automatisch
voersysteem

Uitspraken van gebruikers:
„Ik weet zeker dat de melkproductie van mijn kudde
omhoog gaat dankzij het Lely Vector automatische

Flexibel

voersysteem. Vooral in de zomerperiode is
permanent vers voeren een geweldig voordeel en

• Flexibel ten aanzien van de voerstrategie.

dat betaalt zich absoluut terug.”

• Flexibel in uw dagelijkse routine.

Nederland

• Flexibel voor elk bedrijf én toekomstige
uitbreiding.

Vers

„Op dit bedrijf besparen we dankzij dit nieuwe
systeem jaarlijks 600 uur en circa 6.000 liter diesel.”
Zweden

• Vers vanuit de voeropslag.
• Vers vanuit de voerkeuken.
• Vers aan het voerhek.

Voeren
• Voert uitgebalanceerde rantsoenen.

„Volgens mij kunnen volgende generaties een
bedrijf veel soepeler overnemen als het werk
zo veel gemakkelijker wordt; het voelt eigenlijk
allemaal veel beter aan.”
Zweden

• Voert naar behoefte.
• Voert mooi verspreid aan het voerhek.

Concrete effecten

„Een paar jaar geleden gebruikten we in onze
vorige stal een voersysteem met een rail en in
vergelijking daarmee is dit systeem stukken

• Geen stress in de kudde.

flexibeler. Met het Lely Vectorsysteem kunnen

• Meer koeactiviteit.

we zelfs de koeien in de stal van onze buurman

• Hoge voerinname.

voeren.”

• Hoge voerefficiency.

Nederland

• Hoge (melk)productie.
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Lely Juno voerschuiver – permanente
beschikbaarheid van vers ruwvoer met
minder arbeid
Het is bekend dat de constante aanwezigheid van vers voer resulteert in verhoogde
droge stofopname en een hogere melkproductie. Daarbij heeft frequent voeren een
positief effect op de gezondheid van de dieren. Het probleem is vaak dat arbeid de
beperkende factor is om de koeien 24 uur per dag van vers voer te voorzien. Met de Lely
Juno behoort dit probleem tot het verleden.

40

LELY DAIRY EQUIPMENT

De Lely Juno rijdt automatisch over de voergang, waarbij het voerhek
wordt gevolgd. Al rijdend wordt het voer naar het voerhek geschoven,

Pluspunten

zonder de koeien te storen. Doordat het een stand-alone machine is,

• 24 uur per dag, 7 dagen per week.

zijn er vrijwel nooit aanpassingen van de stal nodig en is de Lely Juno

• Verhoogde inname van ruwvoer.

toepasbaar in nagenoeg alle stallen.

• Hogere melkopbrengst.

De Lely Juno 100 en 150

• Beschikbaarheid van consistente
kwaliteit, dag en nacht.

In 2008 introduceerde Lely met succes de Lely Juno 150 voerschuiver.

• Meer rust binnen de kudde.

Drie jaar na de succesvolle introductie van de Lely Juno 150 is er een

• Uitgebalanceerder gebruik van

kleiner, compacter en financieel aantrekkelijker model ontwikkeld:
de Lely Juno 100. Door zijn kleinere diameter is de Juno 100 ook
uitermate geschikt voor stallen met een smallere voergang.

het geautomatiseerde melksysteem
Lely Astronaut.
• Kostenbesparing.
• Arbeidsbesparing en meer

voor elke rit, welke op een geschikte plaats op de voergang wordt
opgesteld. Door de verschillende ingebouwde sensoren kan de
Lely Juno diverse routes rijden. In tegenstelling tot de Juno 100, kan
de Juno 150, in combinatie met vooraf geïnstalleerde strippen, ook

flexibiliteit.
• Energie zuinig en een beperkt effect
op de uitstoot van CO2.

Voerapparatuur

Bij beide modellen dient het oplaadstation als start- en vertrekpunt

routes tussen twee stallen afleggen en op open voergangen rijden.
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Laat de Lely Juno maar schuiven!
•

Minimale arbeid, minimaal energieverbruik, minimaal onderhoud en maximale capaciteit.

•

Een echte hightechoplossing, die garant staat voor méér flexibiliteit op het melkveebedrijf.

•

Verbeterd koeverkeer en daardoor minder werk en verbeterd dierwelzijn.

•

Intelligent en flexibel; schuift het voer consequent aan.

•

Verbeterd dierwelzijn; ruwvoer rond de klok meteen beschikbaar.

De voordelen van de Lely
Juno voor u en uw kudde
24 uur in bedrijf en verhoogde voeropname
De constante beschikbaarheid van voer stimuleert het koeverkeer en
een hogere opname van droge stof (+3,50%*), met name ‘s nachts;
tevens blijft er minder restvoer over.

Verbeterd dierenwelzijn
Doordat het ruwvoer dag en nacht wordt aangeschoven, verbetert het
koeverkeer en is er altijd ruwvoer beschikbaar.

Gelijke kwaliteitsverhouding dag en nacht
beschikbaar
Met de Lely Juno wordt het voer regelmatig naar het voerhek geschoven.
De koeien krijgen niet de gelegenheid om selectief voer in te nemen,
want er ligt dag en nacht een gelijkmatige hoeveelheid ruwvoer voor het
voerhek.

Frequenter gebruik van de melkrobot
In combinatie met een melkrobot staat de Lely Juno garant voor een
frequenter bezoek aan de melkrobot (+ 10,90%*), dag en nacht. Dit
resulteert in een hogere melkproductie, vooral bij koeien die lager in
rangorde staan. Daarbij leidt dit tot efficiënter gebruik van de melkrobot
en minder koeien op de attentielijst.

Meer rust binnen de kudde
Door de regelmaat van de Lely Juno kunnen ook de koeien, die lager
in de rangorde staan, bij het verse voer, nadat de hoger geplaatste
koeienhun rantsoen hebben gehad.

Kostenbesparing
Een verbeterde voeropname betekent minder verspilling van ruwvoer.
Ook bespaart de Lely Juno u werk, brandstof en slijtage van apparatuur.
De Lely Juno is uitgerust met een energiezuinige elektromotor.
*) Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan het resultaat anders uitvallen.
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•

Verbeterde voerefficiency.

•

Verhoogd robotbezoek (10,90%)* op robotbedrijven.

•

Verhoogde melkproductie, vooral bij koeien met een lage rangorde.

•

Verhoogde voerinname.

•

Géén arbeid, maar wel vier maal vaker voer aanschuiven.

Voerapparatuur

Minimaal verbruik van energie
De Lely Juno is uitermate energiezuinig en heeft een gunstig effect op
de CO2 uitstoot. Een trekker of shovel verbruikt jaarlijks tien keer meer
energie en stoot ongeveer vier keer zoveel CO2 uit.

Arbeidsbesparing en meer flexibiliteit
Gebaseerd op drie aanschuifronden per dag van ieder 10 minuten
bespaart de Lely Juno u minstens 183 uur, ofwel 22 werkdagen
(van 8 uur) per jaar! Ook staat de Lely Juno garant voor een ongekende
flexibiliteit; u kunt het voer zo vaak en wanneer u maar wilt laten
aanschuiven. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week.
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Stalspecificaties

Kenmerken
De Lely Juno is een accu-aangedreven voerschuiver, die is voorzien van

Voergang

energiezuinige elektromotoren. Een roterend oppervlak op het onderste

• Vaste, vlakke betonnen vloer, met of

gedeelte van de Lely Juno, duwt het voer naar het voerhek waarbij

zonder coating.

het voertuig zich in een rechte lijn beweegt. Een zwaar blok van beton

• Beperkt afschot.

vormt de ‘body’ van de voerschuiver; op die manier heeft het apparaat

• Als de route ook buiten de stal ligt:

voldoende gewicht om het voer verder te schuiven. De Lely Juno is

bij (extreem) hoge temperaturen is

geschikt voor alle egale en verharde voergangen, kan verschillende

er bij een asfaltwegdek een groter

soorten voerhekken volgen en ruwvoer aanschuiven tot 65 cm hoog.

risico van vastlopen.

Dynamisch voer aanschuiven

Voerhek

Door optimalisatie van de software van de Lely Juno is dynamisch voer

• Verticale stangen met maximale

aanschuiven mogelijk. Dit houdt in dat de Juno zelf bepaalt, op basis van

tussenruimten van 60 cm.

de hoeveelheid voer in de voergang, welke afstand hij tot het voerhek

• Getest: zelfsluitendvoerhek,

moet nemen. Slimme software neemt u ook hier werk uit handen. Welk

buizenvoerhek diagonaal voerhek,

voerschema u ook kiest, de Lely Juno voerschuiver zorgt ervoor dat in

zweedsvoerhek.

iedere situatie het voer goed aangeschoven wordt.

• Horizontale stang op een hoogte
(gemeten vanaf de vloer van de

Veiligheid

voergang) tussen:

Aangezien de Lely Juno op de voergang werkt, een toegankelijk deel

– Juno 100: 80 en 135 cm.

van de stal, is veiligheid van het grootste belang. De voerschuiver is

– Juno 150: 80 en 150 cm.*

daarom uitgerust met een speciaal mechanisme: de obstakeldetector.

*) In combinatie met een niveausensor (optie).

Deze zorgt ervoor dat de voerschuiver direct stopt zodra deze een
obstakel raakt.

Uitspraken van gebruikers:
„Nu hebben ook mijn lager geplaatste
koeien continu toegang tot voer van
goede kwaliteit.”
Canada
„Met twee koeien per vreetplaats
is de vraag om doorlopende
beschikbaarheid van voer hoog. De
Lely Juno voerschuiver is de oplossing.”
Japan
Dynamisch voer aanschuiven.

„We hebben de Juno nu twee jaar
en willen niet meer zonder. Hij is
onmisbaar en een van de beste dingen
die we ooit hebben gekocht.”
Noord Ierland
„Het is weliswaar maar 15 minuten
per keer, maar het is echt fijn om dat
laatste rondje ‘s avonds rond 11 uur
te kunnen overslaan.”
Nederland
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Voerapparatuur

Specificaties
Juno 100

Juno 150

Diameter (cm)

111

156

Hoogte (cm)

104

106

Gewicht (kg)

574

575

Hoogte (cm) van het schuifblad

57

51

Aandrijving

Elektrische motor

Elektrische motor

Wielen

3

3

Rijsnelheid (m/min)

12

12

Accu’s

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Bepaling van bewegingsrichting

Gyroscoop en ultrasound

Gyroscoop en ultrasound

Bepaling van afgelegde afstand

Sensoren op achterwielen en reset- of

Sensoren op achterwielen en

botspunt op de route

inductieve sensor

Aantal programmeerbare routes

16

16

Route programmering

Gebruik van de handmatige bediening

Gebruik van de handmatige bediening

(E-link)

(E-link)

Oplaadstation en reset- of botspunt op

Metalen strips; start/eind nabij

de route

laadstation

5

3

1,00

1,50

Minimale breedte voergang (m)

1,25 + breedte voer

2,00 + breedte voer

Maximale breedte van voermassa (cm)

200

200

Maximale hoogte van voermassa (cm)

65

65

Start interval

Flexibel, maximaal 48 keer per dag

Flexibel, maximaal 48 keer per dag

Laadstation: b x d x h (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Naar buiten rijden

Nee

Ja

Reset punten (richting)
Benodigde ruimte voor benadering
laadstation (m)
Benodigde ruimte voor vertrek vanaf
laadstation (m)

45

Lely Cosmix krachtvoerstation – als koeien
net iets méér verdienen
Individueel voeren van koeien is een aanvaardbare manier om de conditie van de
koe te bewaken. Als u op deze manier krachtvoer verstrekt, optimaliseert u de
algemene gezondheid, melkopbrengst en vruchtbaarheid van uw koeien en verbetert
u de melk/voer efficiency.
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Economisch voeren
Het Lely Cosmix krachtvoerstation levert accurate informatie
over de inname van krachtvoer van koeien. Er worden extra
krachtvoerautomaten ingezet om het rantsoen uit te balanceren
voor laag- en hoogproductieve koeien, of om extra voersoorten
te verstrekken aan koeien die dat nodig hebben. De Lely Cosmix
is volledig compatibel met de Lely Astronaut melkrobot en is
gekoppeld aan het Lely T4C managementprogramma. Met dit
station wordt regelmatig krachtvoer verstrekt naast het krachtvoer
dat via de melkrobot wordt verstrekt; zo wordt een stabiele
pH-waarde in de pens gestimuleerd. Bovendien kunt u het voeren
regelen op basis van melktijden om koeien te stimuleren om vaker
naar de melkrobot te gaan; als de koe moet worden gemolken,
verstrekking van voer door.

Per koe uitgebalanceerd

Uitspraken van gebruikers:
„De Lely Cosmix geeft mijn beste

Als een koe de Lely Cosmix binnenloopt, wordt het dier herkend

koeien net dat beetje extra dat

via de identificatietag aan hals of poot. Het dagelijkse rantsoen

ze nodig hebben.”

van elke koe wordt permanent berekend; de Lely Cosmix bepaalt

Denemarken

Voerapparatuur

verstrekt u geen krachtvoer via de Cosmix. Na het melken gaat de

meteen of de koe moet eten en, zo ja, hoeveel. Er gaat geen voer
verloren, want de aanvoer is afgestemd op de eetsnelheid.

Ook uw droge koeien kunnen bijvoeren!
Droge koeien worden vaak in de laatste weken voor afkalven in
de kraamstal of het strohok geplaatst. Deze koeien kunnen niet in
de robot worden gevoerd, maar het is wel van groot belang dat
ze voldoende krachtvoer krijgen. Daarom is het ideaal om hier een
extra krachtvoerstation te plaatsen.
De Lely Cosmix is robuust en betrouwbaar, gemaakt van
roestvast staal en duurzame materialen; al met al een lange
termijnoplossing voor individueel voeren op uw melkveebedrijf.

Nóg exacter zeer kleine hoeveelheden voer
doseren
Met behulp van speciaal vormgegeven voerdispensers is het
mogelijk om het voer diep in de voerbak te doseren. Hierdoor kunt
u nog exacter zeer kleine hoeveelheden voeren. Daarnaast wordt

Pluspunten

de kans op schimmel- of klontvorming tot een minimum beperkt.
• Uitgebalanceerde verstrekking
van krachtvoer.
• Verbetering van
robotbezoekfrequentie.
• Bevordering van een stabiele
pH-waarde in de pens.
• Geïntegreerd in het T4C-netwerk.
• Individueel voeren.
• Voeren afgestemd op
robotmelkintervallen.
• Duurzaam en voor de lange
termijn.
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Specificaties

Aantrekkelijke opties

Voltage

Als optie kan het krachtvoerstation worden uitgevoerd voor

Standaard is de Lely Cosmix ingericht op één voersoort.

Cosmix S (24 V of 230 V),
Cosmix P (230 V), Cosmix M
(zonne-energie)

Herkenning

vier voersoorten. Deze worden dan alle vier naast elkaar
ingebouwd.

Qwes H, Qwes HR, Qwes ID,
Qwes leg, Qwes act, Qwes I

Een andere optie is dat de Lely Cosmix de voervijzels bedient.
Dat is economisch voordelig omdat er dan geen extra sensoren
nodig zijn om de vijzels te starten en stoppen.

Cosmix P – nog meer koeien voeren
Doordat de koeien in de Cosmix P beschermd kunnen eten, is
het mogelijk om de koeien sneller of grotere porties te voeren
zonder dat ze worden verjaagd. De totale voercapaciteit is
hierdoor tweemaal zo groot. Dankzij het ontwerp van de
Lely Cosmix P, met een lage toegangsdrempel, is het voerstation
gemakkelijk toegankelijk voor alle koeien.

Lely Cosmix S – flexibel verstelbare
zijhekken
De Lely Cosmix S heeft verstelbare zijhekken. Hierdoor kunt u het
systeem aanpassen aan uw veestapel of stalsituatie en dat geeft u
nog meer flexibiliteit.

De Lely Cosmix P – geïntegreerd beschermingshek
De Cosmix P is uitgevoerd met een uniek
beschermingshek (M-box). Het hek is zo ontworpen
en vormgegeven dat andere koeien de koe in het
krachtvoerstation totaal niet lastig kunnen vallen.
Uit onderzoek is gebleken dat een krachtvoerstation
met een beschermend hek de agressie in het koppel
vermindert. Daarnaast neemt de kans af dat een koe
bij het krachtvoerstation door een koe van een hogere
rang wordt weggejaagd. De Cosmix P vermindert
de concurrentie en voorkomt stress en letsel zoals
verwondingen aan uiers.
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Lely Cosmix M – het mobiele
krachtvoerstation
De uiteenlopende hoeveelheid en kwaliteit van
het beschikbare gras tijdens de seizoenen is altijd
weer een wisselvallige factor voor beweiding in de
melkveehouderij. In het voorjaar is er meestal een
overvloed aan hoogwaardig gras, maar in de zomer
en winter laten de dieren een verminderde prestatie
zien. Het mobiele krachtvoerstation Lely Cosmix M,
dat op zonne-energie werkt, voert dag en nacht
extra krachtvoer aan grazende koeien.
over de dag verspreidt worden gedoseerd, wat veel
beter is voor de pensverwerking. Tevens voorkomt u

Met de Lely Cosmix M kunt u veel tijd besparen;

een ongewenste overvoeding of ondervoeding van

er hoeft immers niet elke dag in het land te

krachtvoer.

worden bijgevoerd. Daarnaast kunt u veel beter
de hoeveelheden krachtvoer op de individuele koe

Voerapparatuur

Lely Cosmix M – beter sturen
op koeniveau

afstemmen. Ook kunnen kleinere hoeveelheden

Lely Essentials mineralenblok

De hoofdbestanddelen van het Lely Essentials

niveau: als het verbruik te hoog of te laag is, kan het

mineralenblokken zijn natrium, zeewierkalk

aandeel mineralen in het rantsoen worden bijgesteld.

en mineralen. Consumptie als extraatje – zoals
bijvoorbeeld bij melasseblokken – is dus niet aan de

Het Lely Essentials mineralenblok is in drie

orde. Bovendien bevordert de zeewierkalk dankzij

uitvoeringen leverbaar:

de hoge porositeit goedeomstandigheden voor de

• Lely Essentials Block-Lac voor koeien in de lactatie.

microflora in de pens; tevens bevat het veel kalk en

• Lely Essentials Block-Dry voor de droge koeien.

magnesium.

• Lely Essentials Block-Grow voor het jongvee.

Naast zeewierkalk bevatten de mineralenblokken een

Plaats de Lely Essentials mineralenblokken met

unieke formule van minerale buffers, anti-oxidanten

het oog op optimaal gebruik op de juiste plek

en gemakkelijk absorbeerbare sporenelementen.

en hoogte in de stal of wei. Gebruik altijd een

Gemakkelijk op te nemen bestanddelen zoals

blokhouder van Lely.

kalk, fosfor, magnesium, natrium, zink, selenium,
mangaan, jodium, koper en kobalt zijn van wezenlijk
belang om de weerstand, vruchtbaarheid en
stofwisseling van het dier te bevorderen.
Lely Essentials mineralenblokken zijn perfect voor
een robotbedrijf waar vrij koeverkeer wenselijk is.
De koeien kunnen hun eigen consumptie regelen en
daarom staan de mineralenblokken garant voor een
optimale inname van mineralen bij elk individueel
dier. Daarnaast bieden de blokken ook een goede
indicatie van de mineralenconsumptie op koppel
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Lely Calm automatische
kalverdrinkautomaat –opfokken in alle rust
Bij het streven naar duurzame koeien met een lange productieve levensduur is
een geoptimaliseerde opfok van jongvee het eerste uitgangpunt. De Lely Calm
kalverdrinkautomaat garandeert de optimale groei en ontwikkeling van jonge kalveren.
De kalveren kunnen nog steeds hun natuurlijke gedrag volgen en – binnen een beheerst
proces – drinken wanneer ze maar willen; arbeid blijft beperkt tot een minimum.
Uiteindelijk zijn de kalveren van vandaag de hoogproductieve koeien van morgen.
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Opfokken zonder stress

dit concept wordt er bespaard op duur melkpoeder

Als een kalfje bij de moeder drinkt, krijgt het

en wordt het speenproces versneld doordat uw

doorgaans voldoende porties, verspreid over de

kalveren sneller gaan herkauwen. Dankzij de

dag. In de hedendaagse melkveehouderij blijft dit

Calm kalverdrinkautomaat zijn enkele minuten

echter beperkt tot een- of tweemaal daags, als de

per dag voldoende om uw dieren te bewaken. De

kalveren handmatig worden gevoerd. Daarom heeft

Lely Calm is een absolute must voor elke veehouder

Lely de automatische kalverdrinkautomaat Lely Calm

die dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft.

geïntroduceerd. Deze verstrekt de juiste porties en
De Lely Calm is een perfect instrument om het

natuurlijke gedrag van kalveren benaderd. Dankzij

kalf voor te bereiden op een melkproducerend

de Calm kalverdrinkautomaat hebben de dieren een

leven met de melkrobot. Vanaf jonge leeftijd leren

uitstekende start. Voordelen voor de veehouder:

de dieren om hun melk op te halen. Daardoor

arbeidsbesparing en diverse economische voordelen.

worden ze assertief en – nog belangrijker – ze

De ontwikkeling van de spijsverteringsorganen

raken gewend aan automatische voerautomaten

van het kalf wordt sterk bevorderd door de

en de bijbehorende geluiden. De melkveehouder

precieze en beperkte porties, uitgesmeerd over

profiteert hiervan als een vaars voor het eerst een

de dag. De kalfjes worden voorzichtig gespeend

melkrobot binnenloopt.

doordat de melkporties langzamerhand kleiner
worden. Als de melkverstrekking geleidelijk wordt

De Lely Calm kalverdrinkautomaat betaalt zichzelf

verminderd, gaan de kalveren automatisch meer

terug via gezondere kalveren, verbeterde groei,

ruwvoer innemen. De (als optie leverbare) Caltive

toegenomen voerefficiency en arbeidsbesparing.

kalverbrokvoerautomaat zorgt er – samen met het

Een Lely Calm levert een arbeidsbesparing van

Lely Caltive Concentrate-concept – voor dat het

60 tot 70% op; binnen drie jaar heeft het apparaat

speenproces nog verder wordt verbeterd. Naarmate

zichzelf terugverdiend. De Calm is een betrouwbare

kalveren sneller leren om steeds meer krachtvoer

kalverdrinkautomaat met minimaal onderhoud.

Voerapparatuur

concentraties, verspreid over de dag; zo wordt het

in te nemen, loopt de melkinname terug. Dankzij

Uitspraken van gebruikers:
„Het opfokken van kalveren met
een Lely kalverdrinkautomaat is
puur plezier en past perfect in
mijn dagelijkse routine.”
Nieuw-Zeeland
„Ik hoef niet meer zo hard te lopen.
Het apparaat is gemakkelijk schoon
te houden en de kalveren zijn er
weg van!”
Verenigd Koninkrijk
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A la carte

aanpassen. De Lely Calm kan worden gekoppeld aan

Zodra een kalf een melkstation binnenloopt, wordt

T4C, het geavanceerde managementprogramma van

het herkend via de elektronische transponder en

Lely. Op die manier heeft u via uw PC overzicht en

de Lely Calm kalverdrinkautomaat besluit dan,

kunt u uw kalveren gemakkelijk bewaken. U kunt

afhankelijk van het voederschema, of het dier mag

per kalf rapporten en grafieken van melkrantsoenen

drinken en, zo ja, hoeveel. Voor elk kalf kan een

uidraaien. U kunt er voor kiezen om uitsluitend

minimum en maximum portie melk per bezoek

verse melk te voeren, alleen poedermelk of een

worden ingesteld; de automaat bepaalt het rantsoen

combinatie.

per kalf dan automatisch. Als het kalf inderdaad
mag drinken, maakt de kalverdrinkautomaat
onmiddellijk een verse portie melk op de vooraf
ingestelde temperatuur aan.

Lely levert de Calm
kalverdrinkautomaat in
twee modellen:

vochtbeschermingselement de hygiëne nog verder

Lely Calm

kalveren

drinkstations

melkpoeder

Hygiëne

te verbeteren.

Compact+

50

1–2

35 kg

Perfect overzicht

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

De Lely Calm reinigt zichzelf automatisch.
Daarnaast is het mogelijk om met aanvullende
opties zoals het vliegenprotectiescherm en het

Dankzij de Lely Calm kalverdrinkautomaat heeft
u de flexibiliteit om de prestaties van de kalveren
te controleren op momenten die ú schikken. De
handterminal van de Calm heeft een royale display.
Dankzij verschillende functie- en sneltoetsen plus
gegevensopslag kunt u snel informatie vinden of

Pluspunten
• Tijdsbesparing.
• Snellere groeicurven.
• Betere pensontwikkeling.
• Flexibiliteit in het werk.
• Individueel kalvermanagement.
• Stabiele en exacte melktemperatuur.
• Flexibele voederschema’s.
• Spenen zonder stress.
• Geschikt voor alle bedrijfsgrootten.
Voor verdere informatie verwijzen we
graag naar onze brochure. ‚Succesvolle
opfok van jongvee’.
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Voerapparatuur
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Lely Caltive Concept – voor de beste start
Installatie, onderhoud, afstelling, ijking, advies voor de opfok plus een compleet
productenpakket van melk en krachtvoer voor kalveren is nu – samen met de Lely Calm
kalverdrinkautomaat – gebundeld binnen één allesomvattend concept: Lely Caltive.
Kalveren dienen zodanig te groeien dat skelet en pens binnen 8 weken optimaal zijn
ontwikkeld. Een uitgebalanceerd voerregime zorgt voor een betere ontwikkeling van
de penspapillen tijdens de eerste fase. In combinatie met een vermindering van diarree
zijn een betere groei en ontwikkeling van het kalf gewaarborgd.

54

LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely Caltive Melkpoeder
Het Lely Caltive Melkpoeder bevat een hoog

Lely Caltive
kalverbrokvoerautomaat

percentage geselecteerde wei-eiwitten en

Dankzij de drie voerplekken is de voerautomaat

probiotica.

goed toegankelijk voor de kalveren en vanwege

• Wei-eiwitten zijn zeer goed verteerbaar en

de wijde opening aan de bovenkant is deze

stimuleren de voeropname.

gemakkelijk te vullen. Met behulp van de draaiknop

• De probiotica zorgen voor een verhoogde

bovenop de automaat kunnen de instellingen

immuniteit en gezondheid van het kalf.

gemakkelijk worden bijgesteld tot het niveau

• Het melkpoeder zorgt voor optimale groei en

waarop het voer vers blijft. De krachtvoerinname

ontwikkeling, wat leidt tot gezonde en actieve

wordt duidelijk gestimuleerd. Resultaat: een

kalveren.

optimale pensontwikkeling.

Lely Caltive Kalverbrok
soort kalverbrok. Het jonge kalf zal door de
aanwezigheid van Mannan Oligosacchariden (MOS),
dode gistcellen, een groot aandeel hemicellulose
(= goed verteerbare cellulose) en de juiste

Voerapparatuur

De Lely Caltive Kalverbrok is een geheel nieuw

geurensmaakstoffen al gauw een voorkeur – boven
de melk – voor deze brok hebben.
• Het zorgt ervoor dat de penspapillen zich al op
jonge leeftijd ontwikkelen.
• De hemicellulose zorgt voor een uitgekiende en
gebalanceerde pensontwikkeling.
• De kalverbrok zorgt voor optimale groei en
ontwikkeling als gevolg van een verhoogde
voeropname.
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Stalapparatuur
Lely levert graag een bijdrage aan een diervriendelijke en toch uiterst praktische
werkomgeving in de stal. Comfort voor de koe staat centraal in al onze
productontwikkelingen. Gezonde koeien produceren meer melk. In dit hoofdstuk
leggen we uit hoe de stalapparatuur van Lely speciaal is ontwikkeld om bij te dragen
aan dierenwelzijn en aan uw welzijn als veehouder.
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Lely Discovery stalreiniger

LELY DISCOVERY

Resultaten van het gebruik van een Lely Discovery: minder mest in de boxen, schonere klauwen,
staart en uiers. Dat bevordert de rust in de kudde en voorkomt klauw- en uieraandoeningen.
Pagina 58.

Lely Luna koeborstel

LELY LUNA

De Lely Luna staat garant voor optimaal comfort voor de koe én een lange levensduur voor de
borstel. Pagina 62.

Lely L4C – Light for Cows

LELY L4C

Dankzij de combinatie van een lichtsensor en netwerk plus instellingen kunt u een volledig
geautomatiseerd systeem laten draaien. Een systeem dat optimale spreiding van licht
– zonder extra werk – waarborgt. Pagina 64.

Lely Walkway automatisch voetenbad

LELY WALKWAY

De Lely Walkway, voor een optimale klauwgezondheid in combinatie met veel gebruiksgemak.

Stalapparatuur

Pagina 68.

Lely Behandelbox

LELY TREATMENT BOX

Vakkundig en veilig alle denkbare behandelingen aan uw koeien verrichten met de Lely
Behandelbox. Pagina 72.

Lely Commodus ligboxen

LELY COMMODUS

De werkelijk diervriendelijke ligbox voor het hoogste comfort en prima voorwaarden om te
gaan liggen: Lely Commodus ligboxen. Pagina 76.

Lely Compedes softbed

LELY COMPEDES

Het Lely Compedes softbed biedt uw koeien comfort en staat de dieren toe om natuurlijk
gedrag te vertonen. Resultaat: een verhoogde melkproductie. Pagina 80.
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Lely Discovery – uw persoonlijke ‚butler’
Lely biedt een intelligente oplossing voor stalreiniging, die inspeelt op de toenemende
behoefte van veehouders aan optimale hygiëne in koeienstallen. In de Lely Discovery
mobiele stalreiniger is robottechnologie verwerkt. Dankzij een flexibele en grondige
werkwijze blijft de vloer van de stal zo schoon mogelijk. Maximaal comfort voor de koe
en optimale hygiëne zijn op die manier gewaarborgd.
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Intelligent en toch eenvoudig
De Discovery mobiele stalreiniger wordt door een accu aangedreven.
Met behulp van de afstandsbediening E-link programmeert u bij
de installatie de route die de Discovery moet volgen. De routes
zijn zo flexibel dat u sommige gedeelten van de stal – bijvoorbeeld
achter de boxen – tijdens bepaalde uren van de dag intensiever kunt
latenschoonmaken.

Als het werk erop zit
Nadat de Discovery de stal heeft gereinigd, gaat het apparaat terug
naar het oplaadstation. Het oplaadstation wordt op een praktisch
punt in de stal geïnstalleerd en dient tevens als vertrekpunt voor elke

Door middel van de ingebouwde
ultrasoonsensor volgt de Discovery de
wanden op een vooraf ingestelde afstand.

reiniging.

Altijd op het goede spoor
Sensoren onder of in de roostervloer zijn niet nodig. Door middel
van de ingebouwde ultrasoonsensor volgt de Discovery de wanden
op een vooraf ingestelde afstand. Een speciaal ontwerpelement van
de Discovery stalreiniger is de zogenaamde ring aan de voorkant.
Deze voorziening voorkomt blokkering van het apparaat. Bovendien
waarborgt de ring dat de wanden goed worden gevolgd en dat
obstakels worden ontweken. Dankzij de ingebouwde gyroscoop blijft
de Discovery altijd op koers.

Watersproeivoorziening voor een betere grip
Het model 90SW, uitgevoerd met een watersproeivoorziening,
verbetert de reinigingsresultaten van de Lely Discovery mobiele
op roostervloeren, bijvoorbeeld in een droge stalomgeving, of een
stal met een lage bezetting, brede looppaden of een goede ventilatie.
Door dat laagje wordt de vloer glad. Door precies aan de voorkant
van de stalreiniger water te sproeien, blijft de stalvloer schoon.

Stalapparatuur

stalreiniger. Het is bekend dat er een laagje droge mest kan ontstaan

Een speciaal ontwerpelement van de Discovery
stalreiniger is de zogenaamde ring aan de
voorkant. De ring waarborgt dat de wanden
goed worden gevolgd en dat obstakels worden
ontweken.

De flexibele schuif aan de onderkant van de
Discovery duwt de mest door de openingen
van de roostervloer.

De Lely Discovery 90SW bij het
watertoevoerstation.
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Constant droog en schoon
Met de Lely Discovery mobiele stalreiniger maakt u de mestgangen
in uw stal net zo vaak schoon als u zelf wilt; uw koeien kunnen dus
rekenen op een vloer die constant schoon en droog is. Handmatige
reiniging is een intensief en niet al te prettig karwei; bovendien blijft
de stalvloer dan slechts een korte tijd droog en schoon. Conventionele
systemen zijn een belemmerende factor; ze vragen heel veel onderhoud
De mobiele stalreiniger Discovery beweegt zich door
de stal zonder de koeien noemenswaardig te storen.

en maken de stalgangen niet echt schoon.

Méér comfort voor de koeien
De resultaten van het gebruik van de Discovery zijn meteen
merkbaar: minder mest in de boxen, schonere klauwen, staart en
uiers. Dat bevordert de rust in de kudde en voorkomt klauw- en
uieraandoeningen. Natuurlijk gedrag op een schone en droge vloer is
prettiger voor koeien; tochtigheid kunt u dus eerder vaststellen.
Een goede gezondheid is essentieel voor de prestaties van de koeien

Pluspunten

en optimale hygiëne in de stal is een absolute must om een goede

• Compacte afmetingen.

mobiele stalreiniger een waardevolle en economisch verantwoorde

• Rijdt gemakkelijk onder

investering. Al met al zorgt de Discovery mobiele stalreiniger voor

afscheidingshekken door.
• Intelligente reiniging zonder verstoring
van de koeien.
• Gemakkelijk te installeren en
onderhouden.
• Uiterst economisch.
• Optimaal koecomfort; optimale
hygiëne.
• Flexibele routes.
• Reiniging 24 uur per dag/7 dagen per
week.
• Afgerond design: gemakkelijk passeren
van obstakels.
• Optie: watersproeivoorziening voor een
betere grip.
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diergezondheid in stand te houden. Vanuit dat oogpunt is de Discovery

flexibiliteit. Het is dé oplossing om uw stal schoon te houden; 24 uur per
dag en 7 dagen per week.
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Voltage van gelaccu

Gelaccu 12 Volt

Gelaccu 12 Volt

Bepaling van richting

Vrij draaiend, horizontaal geleidingswiel,
gyroscoop en ultrasoontechniek

Vrij draaiend, horizontaal geleidingswiel,
gyroscoop en ultrasoontechniek

Vloer

Roostervloer met max. 3 graden afschot*

Roostervloer met max. 3 graden afschot*

Capaciteit

circa 240 koeien

circa 240 koeien

Minimale hoogte van boxvloer

minimaal 12,50 cm

minimaal 12,50 cm

Inhoud watertank

–

30 liter

Aantal spuitmonden

–

2

10

11

1

*) de Lely Discovery kan ook korte, gesloten vloeren schoonhouden (maximale lengte 5 m).
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Lely Luna – zorgt goed voor uw dames
De Lely Luna koeborstel staat garant voor optimaal comfort voor uw koeien. Koecomfort
en hygiëne zijn belangrijke zaken in een stal. De Lely Luna koeborstel is ontwikkeld om
uw koeien te verzorgen, en de dieren te vrijwaren van stof en jeuk. De koeien zijn dol
op de borstel en zoeken die graag een paar keer per dag op.
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Uitspraken van gebruikers:
Optimaal koecomfort

„Je mag je dames toch wel af en toe

Het staat buiten kijf dat voldoende koecomfort leidt tot een kudde

verwennen?”

met meer tevredenheid, gezondheid én een hogere productie. De

VS

Lely Luna koeborstel levert daaraan een bijdrage; de huid van
de koeien wordt gezonder en glanst meer; tevens wordt de
bloedsomloop gestimuleerd. Resultaat: meer rust in de kudde.

Intelligente technologie
Dankzij het intelligente ontwerp wordt de Lely Luna koeborstel

Pluspunten
• Meer rust in de kudde.

gaat deze in tegengestelde richting draaien. Dat staat garant voor

• Duurzaam.

optimaal comfort voor de koe én een lange levensduur voor de

• Maximaal koecomfort.

borstel. Aangezien de borstel twee draairichtingen heeft, behouden

• Laag energieverbruik.

de haren hun vorm langer dan die van een borstel met één

• Stimuleert de bloedsomloop.

draairichting. Daarnaast vraagt de borstel door het minimale aantal

• Schone en gezonde huid.

bewegende delen weinig onderhoud. De Lely Luna koeborstel is

• Gemakkelijke installatie.

voorzien van borstelharen in verschillende dikten, die spiraalvormig

• Onderhoudsvrij.

zijn aangebracht; maximaal comfort dus. De Lely Luna koeborstel

• Uitgevoerd met beveiliging.

wordt als één geheel geleverd en is gemakkelijk te installeren op een

Stalapparatuur

door aanraking in gang gezet. Zodra de koe de borstel aanraakt,

staander of tegen een muur.

Specificaties
De Lely Luna koeborstel kan
gemakkelijk worden geïnstalleerd
op standaardstaanders (2, 2½, 3 en
4 duim) en op vierkante 6 of 8 duimsstaanders. De Luna koeborstel is ook
leverbaar met een wandmontageset.
De koeborstel is leverbaar voor
een elektrische installatie van
230 V en 115 V. Om optimale
veiligheid te waarborgen, is de
Luna koeborstel uitgevoerd met een
overbelastingsbeveiliging.
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Lely L4C – méér dan licht alleen
Lely L4C – Light for Cows – is veel méér dan een groep lampen om uw stal te verlichten; het
gaat hier om een totaal andere benadering van stalverlichting. Dit nieuwe systeem – het
eerste in zijn soort – is ontwikkeld om, met gebruik van speciaal ontworpen armaturen,
optimale spreiding van licht in de stal te waarborgen. Het systeem staat garant voor een
optimaal lichtniveau in de gehele stal, bij een zo laag mogelijk energieverbruik.
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Verhoog uw melkproductie

Pluspunten

Dankzij een goede verlichting in de stal presteren koeien optimaal. Een
goed gespreide verlichting in de stal – inclusief een optimaal tijdschema –

• Verhoogde productie.

verhoogt de melkproductie met 6 tot 10% en verhoogt de voerinname.

• Volledig geautomatiseerd.

Lely biedt een economisch verantwoorde optie waardoor koeien kunnen

• Energiebesparing.

profiteren van de verlichtingsvoorwaarden die standaard zijn voor de

• Verbeterd dierwelzijn.

meeste hedendaagse geavanceerde stallen. En deze uitstekende optie

• Verhoogde voeropname.

heeft nog meer te bieden; Lely L4C is een gestuurd verlichtingssysteem, dat

• Mogelijkheid van geïntegreerde

tevens een geavanceerd lichtplan op maat binnen handbereik brengt.

nachtverlichting.

Kies voor een lichte en heldere stal
Koeien zijn gevoelige dieren en hun dag- en nachtritme is enorm
belangrijk. Er zijn specifieke lichtniveaus nodig om aan te sluiten bij het
natuurlijke dag- en nachtritme van de koeien. Vooral in de winter wordt
het natuurlijke lichtniveau in koeienstallen meestal niet bereikt via de
aanwezige verlichting. Bij voldoende verlichting hebben de koeien het
meest baat bij een lichtintensiteit tussen 150 en 200 Lux gedurende een
periode van 16 uur, in combinatie met een donkere periode van 8 uur.
In het zomerseizoen is het natuurlijke lichtniveau weliswaar meestal
voldoende, maar zelfs in de zomer kan gestuurde verlichting – op
bewolkte en donkere dagen – voordeel bieden. Dankzij de combinatie

Minimale blootstelling
aan licht
Lux

Verlichtings

van een lichtsensor en netwerk plus instellingen kunt u een volledig

uren

geautomatiseerd systeem laten draaien. Een systeem dat optimale

Melkkoeien

> 150

± 16

spreiding van licht – zonder extra werk – waarborgt.

Droog

> 150

±8

Individueel lichtplan

gezette
koeien

Dankzij het lichtplan kan er een optimaal verlichtingsprogramma worden
Stalapparatuur

opgezet om een perfecte lichtspreiding – met een minimaal aantal
armaturen – te waarborgen. Alle armaturen zijn gemaakt van uiterst
hoogwaardig en duurzaam materiaal met een maximale levensduur. Bij
Lely L4C wordt het lichtplan aangepast aan het geïnstalleerde programma;
er wordt rekening gehouden met het lichtniveau buiten, dus de lampen
branden alleen als dat strikt noodzakelijk is. Het unieke is hierin gelegen
dat elke armatuur zijn eigen lusdoos heeft, aangesloten op een netwerk.
De individuele lampen hebben dus, afhankelijk van hun plaats in de stal,
een eigen lichtprogramma.

Aandacht voor elke koe
Niet alleen uw melkkoeien profiteren van een optimale lichtspreiding,
maar ook het jongvee en de drooggezette koeien. Bij de inrichting van
het verlichtingsprogramma is bijzondere aandacht besteed aan deze
speciale groepen. Jongvee en drooggezette koeien hebben immers

Uitspraken van gebruikers:

voorkeur voor een andere lichtspreiding; die wordt gemakkelijk
– en automatisch – geregeld via het L4C verlichtingsprogramma.

„Heel simpel: meer licht, meer melk.”
Zwitserland
„Een volledig geautomatiseerd
systeem, of met handbediening.
Net wat ik wil, afhankelijk van de
situatie van het moment.”
Noorwegen
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Duurzaam licht in de nacht


2 hogedruknatriumlampen. Voor beide armaturen

Rood licht is voor koeien nauwelijks zichtbaar, dus

worden 250W of 400W lampen gebruikt.

een uitstekende verlichting als de veehouder tijdens

Een derde optie is de 
3 metaalhalidelamp met een

de donkere periode van acht uur in de stal moet zijn.

vermogen van 250W. Dat lichtniveau heeft geen

Zo kunnen er tijdens deze noodzakelijke donkere

enkel effect op de melkproductie van koeien en die

periode controlerondes worden gelopen en andere

optie is dan ook bijzonder geschikt voor kalveren of

werkzaamheden in de stal worden verricht. De

drooggezette koeien.

L4C‑armaturen kunnen als optie worden uitgerust
met geïntegreerde LED-nachtverlichting (Light 4

De vierde optie is nachtverlichting in de stal

Cows LED). Met geïntegreerde nachtverlichting

door middel van 
4 aparte ALNL nachtlampen of

wordt bespaard op installatiekosten voor extra

geïntegreerde nachtverlichting in de 400W lamp.

nachtlampen. LED-lampen verbruiken weinig

Koeien kunnen rood licht nauwelijks waarnemen;

energie en gaan lang mee.

het menselijk oog kan dat wel. Dankzij dat type licht

Een lamp voor elke situatie

kan de veehouder de stal binnenlopen en zijn dieren
controleren zonder ze te storen.

Om optimaal te kunnen presteren, heeft een koe
minimaal 150 lux* nodig. Binnen het Lely L4C
programma kan dit niveau langs twee wegen

*) 1 lux = 1 lumen/m² (lux (lx) – de eenheid van kennelijke
intensiteit van licht; lumen (lm) – de eenheid van de
waargenomen lichtsterkte.

worden bereikt: 
1 metaalhalide lampen of


2 : Hogedruknatriumlampen 400W (ook leverbaar in 250W uitvoering).


1 en 
3 : Metaalhalide 400W (ook leverbaar in 250W uitvoering).


4 : Nachtlampen.
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Hoe licht de melkproductie stimuleert.

Het licht dat wordt
opgevangen door het
netvlies, verlaagt de
afscheiding van het
hormoon melatonine.

Zodra het melatonineniveau
daalt, wordt het hormoon
IGF-I versterkt aangemaakt in
het bloed. IGF-I stimuleert de
activiteit van de koe, en daarmee
de melkproductie.

Melatonine vermindert de activiteit en bevordert slaperigheid.
Als de afscheiding van melatonine laag wordt, wordt het
productievermogen van de koe groter.

Plattegrond van een stal met een Lely L4C verlichtingssysteem.

Stalapparatuur

D

A

B

C

C. PC met lichtplan
D. Bedieningskast

A. Armaturen

B. Sensor
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Lely Walkway automatisch voetenbad voor
een effectieve klauwverzorging van het
koppel en tijdbesparend voor de veehouder
Klauwgezondheid staat bij elk melkveebedrijf in de top 3 van gezondheidskwesties.
De klauwgezondheid is van invloed op de vruchtbaarheid, melkproductie, voerinname,
behandelingskosten etc. Onderzoek door de Universiteit van Cornell heeft aangetoond
dat 20% van de koeien op een gemiddeld melkveebedrijf kreupel is en dat de kosten per
koe tussen € 250 en € 380 liggen. Regelmatige voetbaden zijn van wezenlijk belang voor
een perfecte hygiëne en optimale klauwgezondheid. Op robotbedrijven is een optimale
klauwgezondheid tevens essentieel voor regelmatig bezoek aan de robot.
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Pluspunten
• Geheel van roestvast staal.
• Voorbereiding van het voetenbad met een druk op de knop.
• Geen verstoring van het koeverkeer.
• Het bad blijft schoon.
• Gemakkelijke bediening.
• Reiniging en opnieuw vullen van het voetenbad met een
druk op de knop.

Het Lely Walkway voetenbad is uitermate gebruiksvriendelijk
dankzij de automatische vulling met water en chemicaliën
(twee verschillende chemicaliën in de juiste concentratie) en het
automatische systeem voor lediging en reiniging.
Het voetenbad voor klauwverzorging staat garant voor:
• Minimaal werk; het systeem wordt met een druk op de knop
geactiveerd.
• Geen vervuilde voetbaden; een vuil voetenbad kan de
klauwproblemen binnen de kudde verergeren.
• Vrije doorgang; na automatische reiniging komt het voetenbad
inde rustpositie, zodat de koeien er ongestoord door kunnen
lopen.

Met één druk op de knop
Stalapparatuur

Met één druk op de knop zakt het Lely Walkway voetbad tot de
juiste (horizontale) positie en wordt het bad gevuld met water
dat in het reservoir bovenop de box is opgeslagen. Tegelijkertijd
wordt er een klauwverzorgingsproduct in het voetbad gepompt.
Het voetbad wordt automatisch geleegd en gereinigd via de
sproeidoppen totdat het bad weer in de (verticale) ruststand
staat. Als de Lely Walkway niet in gebruik is, kunnen de dieren er
gewoon doorlopen zonder dat het voetbad vuil wordt.

Specificaties
Gewicht (kg)

455

Hoogte (cm)

232

Lengte (cm)

230

Breedte (cm)

105

Inhoud waterreservoir (liter)

240

Inhoud voetenbad (liter)

210

Lengte voetenbad (cm)

200

Benodigde voeding (VAC)

220
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Lely Walk Liquid*

Er zijn veel producten beschikbaar die kunnen

van hoornuitdroging of huidproblemen door de

worden gebruikt als vloeistof voor klauwverzorging.

aanwezigheid van aluminiumsulfaat en een hoge

De meeste van die producten hebben een basis van

concentratie glutaraaldehyde. Lely Walk Liquid kan

formaline of bevatten kopersulfaat, met de kans op

worden gebruikt in het voetbad en is dus geschikt

potentiële gezondheidsrisico’s of gevaar voor het

voor behandeling van de kudde.

milieu. Weer andere producten bevatten antibiotica
en maken toezicht van een veearts nodig, wat hoge
kosten met zich brengt. Lely Walk Liquid is een
desinfectiemiddel, dat geen koper, of formaline
bevat. Er is dus geen belasting voor de gezondheid
van de gebruiker en de directe omgeving.
Het product irriteert niet en de koeien ervaren dus
geen pijn als ze door het voetbad lopen. Tijdens
het melken ontstaan geen opstoppingen en er is
geen weerstand bij de koeien om naar de robot
te gaan. Het product heeft een positieve invloed
op de hoornsterkte en -conditie zonder het risico
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*) Op dit moment is Lely Walk Liquid niet verkrijgbaar in België.
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Het Lely Walkway voetbad werkt automatisch en is
gebruiksvriendelijk. Daarom kan de veehouder het bad
vaker gebruiken en dat heeft een positieve uitwerking
op de klauwgezondheid van de kudde. Een automatisch/

Stalapparatuur

Een gezonde, rustige kudde

permanent voetbad zorgt voor een rustige kudde en dat
sluit naadloos aan op de visie van Lely!

Uitspraken van gebruikers:
„Dankzij het innovatieve ontwerp van dit voetbad is
het proces comfortabel voor de koeien en efficiënt
voor de veehouder.”
Nederland
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Lely Behandelbox – gecontroleerd en veilig
uw koeien behandelen
Deze unieke behandelbox is ontwikkeld met als uitgangspunt dat één persoon in
één minuut een koe moet kunnen klaarzetten voor een behandeling. U beschikt
hiermee over een unieke werkplek, waar u elke denkbare handeling aan een koe
gemakkelijk, vakkundig en veilig kunt verrichten.
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Pluspunten
Multifunctioneel gebruik
De Lely Behandelbox is met takels en been- en koplifters
uitgerust. De Lely Behandelbox is niet alleen geschikt voor
hoefbehandeling en chirurgische ingrepen, maar ook voor
kunstmatige inseminatie, mastitisbehandeling en behandeling
van droge koeien. De box is dus bij uitstek geschikt voor
geautomatiseerde melksystemen.
Dankzij het voorhek kunnen de dieren niet zomaar door de box
lopen. De buikband is gemaakt van flexibel materiaal en past zich
aan naar de borst van de koe. Voor extra comfort kan een matras
van rubber (als optie) worden besteld voor de Lely Behandelbox.
De separatieruimte achter de robot is de ideale plek voor de
Lely Behandelbox in de stal. Daarnaast raden wij aan om de
Lely Behandelbox te plaatsen op een betonnen plaat die langer
is dan de box zelf. Op die manier stapt de koe bij het verlaten
van de box op een comfortabel en veilig loopoppervlak.

• Deugdelijke en robuuste constructie.
• De koe staat stil, is gemakkelijk
toegankelijk en goed zichtbaar voor
alle behandelingen.
• Gemakkelijke toegang tot de koe vanaf
elke kant van de box, dus een ideale
werksituatie voor veeartsen.
• Alle behandelingen zijn mogelijk:
hoefbekapping, injecties, spoelen/
implanteren van embryo’s,
uierbehandeling, inbrengen van pillen
voor de nageboorte, aanbrengen van
oormerken, behandeling van wonden,
medische ingrepen, keizersnee,
lebmaagverdraaiing etc.
• Gemakkelijk vertrek uit de box door
opening van het voorhek.

Afmetingen
Lengte (mm)

2.361

Hoogte (mm)

1.889

Breedte (mm)

1.460

Gewicht (kg)

420

Stalapparatuur

Specificaties

Afmetingen van het platform
Lengte (mm)

3.200 mm

Hoogte (mm)

250 mm

Breedte (mm)

1.100 mm

Motorspecificaties*
Driefasenmotor
380 V
1,10 kW
*) De Lely Behandelbox kan met of zonder
elektromotor worden besteld.
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Voorhek
Dankzij het ontwerp van het
voorhek loopt de koe de box
gemakkelijk in; het dier wordt
veilig in positie gehouden tot
de behandeling is voltooid.

Elektromotor
De elektromotor (optie) staat
garant voor gebruiksgemak.

Buikband
De zelfinstellende, flexibele
buikband is ontworpen
met het oog op optimaal
koecomfort en veiligheid.

Panelen met scharnieren
Dankzij een reeks panelen
met scharnieren kan de box
aan alle kanten worden
geopend, zodat de koe
optimaal toegankelijk is.

Voorhek
Het ontwerp van het voorhek
is ingericht op soepel vertrek
na de behandeling.

Beenlift
De beenlift – met zachte
touwen – houdt het been stil,
zonder ongerief voor de koe.

Lely Essentials Claw Care*

Lely Essentials Claw Care is een geconcentreerd
desinfectiemiddel; het wordt in verdunde vorm
als spray toegepast voor de klauwen van koeien.
Lely Essentials Claw Care bevat een samenstelling
van quarternaire ammoniumverbindingen (QAC),
glutaraaldehyde, koper-, zink- en aluminiumsulfaat.
De hoeven van de koe worden gedesinfecteerd
door de QAC’s en glutaraaldehyde. De koper-, zinken aluminiumsulfaten verbeteren de conditie van
het hoorn.
Gebruik:
• Spuit Lely Essentials Claw Care op schone
en onbeschadigde hoeven.
• Concentratie: 15%.
• Contacttijd: 5 minuten.
*) Op dit moment is Lely Essentials Claw Care niet verkrijgbaar in België.
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Ingang
Breed genoeg voor een
soepele behandeling van
melk- én vleeskoeien.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Stalapparatuur
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Lely Commodus ligbox – garantie voor
optimaal welzijn van de koe
Dierenwelzijn, comfort en gezonde, productieve koeien; zaken die nauw met elkaar
samenhangen. Ligboxen die het hoogste comfort bieden en een goede uitgangspositie
om te gaan liggen, worden vaker gedurende langere periode gebruikt. Dat heeft een
positief effect op de melkproductie. Lely heeft het ligboxconcept onder de loep genomen
en een diervriendelijk model ontwikkeld: de Lely Commodus ligbox.
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Flexibiliteit in alle opzichten

Pluspunten

Dankzij de Commodus ligbox vindt de koe gemakkelijk een goede
ligpositie en mag het dier rekenen op optimaal comfort. Vanwege de

• Optimaal koecomfort.

flexibele bevestiging van de Lely Commodus ligbox loopt de koe geen

• Volledige vrijheid voor de koe.

verwondingen op, als ze er tegenaan komt. De flexibele ophanging

• Gemakkelijke installatie.

verzacht de botsing ook als een koe zich vanuit een ongunstige positie

• Verstelbaar.

opricht. De Commodus ligbox is dus veel meer een ‚meebewegende’

• Flexibel.

dan een starre ligbox. Dankzij dit intelligente concept kan de koe een

• Positief effect op melkproductie.

liggende positie innemen die bijna net zo vrij is als die in de wei. Er
worden geen zijstangen in de rug van de koe gedrukt en de voorzijde
van de ligbox biedt voldoende ruimte voor de kop; ruimte die de koe
nodig heeft als ze gaat liggen, of weer opstaat.

De beste producteigenschappen als het gaat om
dierenwelzijn

Specificaties

De Lely Commodus ligbox biedt ook het voordeel van een opvallend

Breedte van

Verstelbaar vanaf

snelle en gemakkelijke installatie. Daarnaast kunnen Commodus

stalverdeler

minimaal 102 cm

ligboxen zonder speciaal gereedschap snel worden verwijderd.

Gewicht van

16,60 kg

Lely Commodus ligboxen worden geleverd compleet met een afgerond,

stalverdeler

duurzaam en flexibel brisketboard. Dit vormt geen enkele belemmering

Ondergrond

Matras, dikke

voor de koe, maar leidt het dier wel in de juiste positie. De koe kan

ondergrond (zand,

haar voorpoten zonder risico van verwonding op het brisketboard

zaagsel etc.), rubber

leggen. Dankzij de verhoogde stand van de boxafscheidingen is de
verdeling van vloerstrooisel zoals stro of zaagsel stukken gemakkelijker
dan bij traditionele ligboxen. Ook matrassen zijn dankzij de modulaire
constructie van het brisketboard eenvoudiger te verwisselen of
te plaatsen. Lely Commodus ligboxen staan garant voor de beste
en hygiëne.

Stalapparatuur

eigenschappen als het gaat om dierenwelzijn, comfort, toegankelijkheid
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Lely Essentials Bedding

Koeien gaan vaak liggen om te herkauwen. Een

en droogeigenschappen helpt dit product het aantal

schone en droge ondergrond is belangrijk voor

bacteriën in de ligbox te verminderen. Lely Essentials

optimaal comfort en hygiëne. Mede met behulp van

Bedding-Des laat zich – vóór andere toepassingen –

onderstaande Consumables producten kunt u die

gemakkelijk verwijderen.

doelen realiseren.
Lely Essentials Bedding-Dry is een poeder dat
Lely Essentials Bedding-Des*, een uniek product op

speciaal is ontwikkeld om stalbedekkingen droog en

de hedendaagse markt, is speciaal ontwikkeld om

comfortabel te houden. Het poeder is gemakkelijk

ligboxen en matrassen voor koeien te ontsmetten

te verspreiden en heeft een uitstekend absorberend

en droog te houden. Lely Essentials Bedding-Des

vermogen voor vloeistoffen en ammoniak.

is een poeder dat salicylzuur en minerale zouten

Bovendien is het product lang (42 tot 72 uur)

bevat. Het poeder is gemakkelijk te verspreiden en

werkzaam, zodat bacteriën zich minder snel kunnen

heeft een uitstekend adsorberend vermogen voor

ontwikkelen; de stalbedekking blijft langer prettig

vloeistoffen en ammoniak. Bovendien is het product

ruiken. Lely Essentials Bedding-Dry laat zich – vóór

lang (48 tot 72 uur) werkzaam, zodat de ligboxen

andere toepassingen – gemakkelijk verwijderen.

langer droog blijven en de melk die uit de spenen
lekt, ontsmet wordt. Door zijn goede ontsmettings-
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*) Op dit moment is Lely Essentials Bedding-Des niet verkrijgbaar
in België en Nederland.
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Stalapparatuur
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Lely Compedes softbed – de natuurlijke
ondergrond
Koecomfort is hét sleutelwoord binnen de moderne veehouderij. Daarom dient
een stal een natuurlijke leefomgeving voor koeien te zijn. Het comfort van het
Lely Compedes softbed geeft de koe vrijheid van beweging – zonder stress – en staat
garant voor natuurlijk gedrag van de koe, waardoor de melkproductie toeneemt. Met
het Lely Compedes softbed heeft u gekozen voor een zorgvuldig getest en duurzaam
product, dat al jaren wordt gebruikt op melkveebedrijven.
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Specificaties
De speciale plastic onderlaag van polyurethaanschuim (dikte 20 mm)
wordt los op de stalvloer aangebracht en wordt aan alle kanten
omgeven door de zware matten van rubber. Het achterste deel van de
mat is aan de onderzijde over een breedte van circa 25 cm voorzien van
noppen en profielen. Om die reden heeft de mat bij dat gedeelte een
afschot van circa 1,50%.

Verbetering van klauwgezondheid
De klauwgezondheid wordt beter, want een comfortabele
ondergrond vermindert de stress voor klauwen en gewrichten.
Daarnaast voelen de koeien zich goed bij de grip en het zachte
oppervlak; ze kunnen op een natuurlijke manier opstaan en
gaan liggen.

Voor nieuwe en bestaande stallen
Het Lely Compedes softbed is een uniek matras voor koeien. Het is
speciaal ontworpen voor de moderne veehouderij en bestaat uit een
sterke rubberen mat met een geïntegreerde onderlaag van schuim.
De combinatie van een waterbestendige, niet poreuze toplaag en de
onderlaag van schuim staat garant voor een hoog niveau van comfort,
flexibel gebruik en gemakkelijke plaatsing en reiniging. Dankzij
stallen en renovatieprojecten. Het Compedes softbed is gemakkelijk
te reinigen en heeft een unieke vloeistofbuffer. Resultaat: minder
onderhoudskosten en aanmerkelijk verbeterde hygiëne.

Afmetingen

Gemakkelijke plaatsing en onderhoud

• Dikte: 32 mm.

De instructies voor plaatsing zijn gedetailleerd en begrijpelijk.

• Lengte: 183 cm.

De veehouder kan de matrassen gemakkelijk zelf plaatsen.

• Breedten: 110, 115, 120 en 125 cm.

Stalapparatuur

het uitgekiende ontwerp is het matras toe te passen bij nieuwe

De matten worden naast elkaar gelegd en aan de kopse kant
met drie bouten op bepaalde plaatsen vastgemaakt. Ze kunnen
opnieuw worden gebruikt, want er ontstaat geen schade bij
verwijdering. Ook zonder onderhoud behouden de matten hun
comfort.

Het Lely Compedes softbed is getest door de
DLG.
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Klantenservice
De voortreffelijke service van Lely is toegespitst op inzicht in de behoeften van onze
klanten en daarop goed inspelen. Via ons lokale Lely Center distributienetwerk staan
wij garant voor preventief onderhoud, uitgebreide advisering en een 24/7 service
voor noodgevallen. Onze deskundig opgeleide, uiterst ervaren en goed toegeruste
servicemonteurs staan binnen de kortste keren op de stoep als u hulp nodig heeft.
Die degelijke aanpak gaat natuurlijk ook op voor onze onderdelenservice. Dankzij ons
Lely Finance programma kunt u profiteren van een flexibele financiering van onze
producten, die aansluit op uw individuele behoeften.
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Lely service

LELY SERVICE

Als u kiest voor een product van Lely, geniet u van de gemoedsrust die hoort bij
onze unieke technische ondersteuning. Pagina 84.

Lely Original slijtdelen

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Uitgebreide testprocedures en duurzaamheid die aansluit bij onze
kwaliteitsdoelen; daarop kunt u bouwen als u kiest voor de originele slijtdelen
van Lely. Pagina 86.

Lely Finance

LELY FINANCE

Via ons Lely Finance programma bieden we onze klanten wereldwijd de best
passende financiële oplossingen om eigenaar te worden van Lely-apparatuur.
Pagina 88.

Klantenservice
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Service van Lely – op ons kunt u bouwen
Als u kiest voor een product van Lely, geniet u van de gemoedsrust die hoort bij onze
unieke technische ondersteuning. De toegewijde specialisten van onze lokale Lely Center
organisaties verdiepen zich graag in u, en in de zaken die u bezighouden. Zij staan
garant voor waardevolle assistentie, lokale kennis, snelle reactietijden bij storingen en
diepgaande kennis van het brede pakket van Lely-melkapparatuur.
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Het Lely Center concept:
betrokkenheid en hoogwaardige
kennis

7 dagen per week beschikbaar. In overeenstemming

Wij streven naar een Lely-organistie die zo

dicht in de buurt van de veehouders gevestigd. Een

‚lean & mean’ mogelijk is, met een permanente

ideaal vertrekpunt om de veehouders te voorzien

focus op research en de ontwikkeling van nieuwe

vaneen uitgebreid programma van hoogwaardige en

concepten voor u als veehouder. In tegenstelling

innovatieve producten en diensten van Lely, stuk voor

tot andere distributiemodellen heeft de Lely Groep

stuk toegespitst op hun specifieke behoeften. Onze

het Lely Center concept ontwikkeld om wereldwijd de

deskundige consultants staan, met hun praktische

beschikbaarheid van een professioneel verkoop- en

ervaring, voor optimalisatie van de prestaties van

serviceapparaat voor Lely-producten op lokaal niveau

uw kudde; met hun steun haalt u optimaal voordeel

te waarborgen. Bij al onze Lely Center organisaties

uit onze producten en diensten. Onze passie voor

streven wij permanent naar verdere optimalisering

innovatie stopt niet bij de technische eigenschappen

van onze prestaties. Wij zorgen er voor dat alle

van onze producten; ook met alle praktische zaken

servicemonteurs steeds de nieuwste techniek kennen;

en de managementaspecten van uw bedrijf houden

ze worden elk jaar opgeleid en getest op parate

we ons graag bezig.

met onze filosofie ‚mondiaal denken, lokaal
opereren’ zijn onze Lely Center organisaties altijd

kennis volgens de richtlijnen van onze Lely Academy.
Klantenservice

Onze gecertificeerde monteurs zijn 24 uur per dag,

Uitspraken van gebruikers:
„Ik heb niet alleen gekozen voor de producten

„Je ziet meteen dat deze servicemonteurs

van Lely, maar ook voor de betrouwbare en

gecertificeerd zijn.”

ononderbroken service.”

Ierland

Australië
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Lely Original – een kwaliteitsmerk voor
Lely-onderdelen
Om de hygiëne te bevorderen, en om onvoorziene storingen en kosten rondom de
Lely Astronaut robot te voorkomen, dienen de belangrijkste slijtdelen regelmatig te
worden vervangen. Speciaal voor de Lely Astronaut melkrobot is een pakket van
originele Lely slijtdelen ontwikkeld. Deze producten kunnen gemakkelijk door u zelf
– zonder hulp van een monteur – worden vervangen. De effecten van het gebruik van
Astrireinigingsmiddelen op de tepelvoeringen en borstels van Lely zijn uitvoerig getest.
Zo is de kwaliteit van de slijtdelen, en dus van uw robot gewaarborgd.
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Lely Consumable Box
De Lely Consumable Box bevat de meest voorkomende slijtdelen, die u
op uw bedrijf altijd binnen handbereik dient te hebben. Deze box bevat
slijtdelen die minstens eenmaal per jaar vervangen moeten worden om
een optimaal hygiëneniveau te waarborgen. De Lely Consumable box
is leverbaar voor de A4-, A3- en A2-modellen van de Lely Astronaut
melkrobot.
Tepelvoeringen

Lely raadt aan om siliconen tepelvoeringen
na 10.000 melkingen te vervangen. Door
de tepelvoeringen tijdig te vervangen,
voorkomt u lekkage en het risico van
uierinfectie. Tepelvoeringen zijn leverbaar
in verschillende formaten.

Melkfilters

Lely adviseert om de filters driemaal daags
– tijdens elke reinigingsbeurt – te vervangen.

Melkbekerkoordjes

Vervang de melkbekerkoordjes eenmaal per jaar.

Reinigingsborstels

Voor optimale stimulering en reiniging hebben
de borstels van Lely verschillende soorten haar
(rood/wit) in een spiraalvorm. Controleer de
borstels regelmatig en vervang ze minstens
eenmaal per jaar.

Siliconen

De duploslangen maken deel uit van het

duploslangen

melktransport. Hygiëne binnen de slangen
is wezenlijk voor een goede melkkwaliteit;
vervang de slangen minimaal eenmaal per jaar.

Slangafsluiter

Onderhoud en vervanging van sleeves

cartridge*

wordt letterlijk kinderspel dankzij de
nieuw ontwikkelde pulsator.

*) Alleen voor Lely Astronaut A4.

worden besteld. Daarnaast biedt Lely een programma van andere
originele slijtdelen aan.

Uitspraken van gebruikers:

Klantenservice

Originele Lely-onderdelen kunnen bij behoefte uiteraard ook apart

„Dankzij de ononderbroken service
en de kwaliteit die wij allemaal
kennen van Lely, zijn mijn systemen
altijd up‑to‑date en betrouwbaar.”
Spanje
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Lely Finance – startkapitaal voor bloeiende
bedrijven
Onze deskundige specialisten staan altijd voor u klaar om u te voorzien van de
financiële producten en diensten die u nodig heeft om uw zakelijke doelstellingen te
halen en omconcurrerend in de markt te blijven. Lely Finance stelt u in staat om de
meest innovatieve melkapparatuur aan te schaffen via een economisch verantwoorde
financiële oplossing.
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Flexibele financiering

Pluspunten

Wij bieden uitgebreide financiële oplossingen die aansluiten bij
uw bedrijfsmatige behoeften en cashflow. Lely Finance biedt de

• Lage maandelijkse betalingen.

mogelijkheid om te betalen voor het gebruik van de apparatuur, meestal

• Fiscale voordelen.

met een aanbetaling. Op die manier kunt u meteen over de apparatuur

• Financiering buiten balans.

beschikken en uw opstartkosten minimaliseren. Lely Finance kan uw

• Altijd een keuze uit de nieuwste

aanschaf ook financieren als u eigenaar van de apparatuur wilt zijn.

technologie.

Wij kunnen diverse vaste termijnen, betalingen en betalingsschema’s

• 100% financiering.

aanbieden.

• Consolidatie van kapitaal.
• Vaste betalingen.

Financial Lease

• Betrouwbaar krediet.

Als u eigenaar wilt zijn van de apparatuur van Lely, maar de investering

• Flexibiliteit.

via termijnbetalingen graag over langere tijd uitsmeert, kies dan voor

• Opties voor aanschaf en

Financial Lease. Aan het eind van de looptijd heeft u de melkapparatuur

vernieuwing.

volledig in eigendom. Bij financial lease wordt de apparatuur in verband
met afschrijvingen in uw balans opgenomen.

Operational Lease

Uitspraken van gebruikers:

Wilt u fors besparen op uw cashflow, is het eigendom van de
Lelyapparatuur niet doorslaggevend en wilt u kunnen beschikken

„Exact weten hoe het staat met je

over de nieuwste technologie? Kies dan voor Operational Lease. Bij

kosten, en efficiënt kunnen werken.”

beëindiging van het contract kunt u kiezen: het contract vernieuwen en

Denemarken

upgraden naar het nieuwste model, het bestaande contract verlengen of
de door u gebruikte apparatuur kopen. Bij Operational Lease wordt de
melkapparatuur niet in uw balans opgenomen.

„Geweldig om te werken vanuit de
gedachte dat ik om de vijf jaar kan
overschakelen op apparatuur met de

De verschillen op een rijtje

allernieuwste technologie.”
VS

Financial lease

Operational lease

Juridisch eigendom

U

Lely Finance

Economisch eigendom

U

Lely Finance

Fiscale voordelen

Nee

Ja

Balans

Ja

Nee

Afschrijvingen

U

Lely Finance

Risico van

U

Lely Finance

U

Optie

waardevermindering
Eigendom na beëindiging

Klantenservice
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LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, 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. Het recht van exclusief gebruik
berust bij de bedrijven van de Lely Groep. Alle rechten voorbehouden. De gegevens in deze uitgave worden uitsluitend bij wijze van informatie
verstrekt en gelden niet als commerciële aanbieding. 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 zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies in deze
uitgave.
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Melken, voeren en oplossingen
voor de stal

Bouw een mooie toekomst voor úw bedrijf

LHQ.B99014.NL.A

Uw Lely-distributeur

Lely zet zich in voor het milieu.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

