
 

PROTOCOL INVALKRACHT 

 

Invallen op een voor u vreemd bedrijf is uitdagend. Hoe werkt alles, wat moet ik controleren en waar staan de materialen ? 

In dit protocol vind u de belangrijkste, dagelijkse taken op het gebied van de MELKROBOT(s) en het LELY T4C 

managementprogramma in 5 stappen.  

Stap A-D kunt u uitvoeren in T4C. Het icoon van T4C is te vinden op het bureaublad van de computer in de stal 

 

A) ATTENTIES - welke dieren moeten vandaag extra gecontroleerd worden ? 

B) INVOER - Invoer van gegevens (afkalving, droogzetten, KI, etc) 

C) WERKWIJZE- wat te doen bij afwijkingen (obv attenties) ? 

D) CONTROLE - controle grote lijn/ resultaten 

E) ROBOT(S) - dagelijks noodzakelijk robotonderhoud 

 
Komt u er toch niet uit ? Paar mogelijkheden: 

1. T4C: Kijk in menu UW GIDS en zoek op de actie die wilt invoeren/ opzoeken 

2. ROBOT: kijk of u de geplastificeerde Checkkaarten kunt vinden met info hoe uit te voeren  

3. Bel het LELY CENTER:  0314-622 446 en kies optie 2  

4. Storing: bel het storingsnummer 010- 591 2291 

Zorg dat u het klantnummer bij de hand heeft (o.a te vinden in T4C: Onderhoud > Licentie informatie> Movex 

klantnummer) 

 

  

 



 

 

STAP 1  GEZONDHEIDATTENTIES 

1. Dit zijn de dieren met een sterke aanwijzing dat ze ziek zijn (kansberekening ziektescore) 

2. Hoe hoger de Ziektescore, hoe zieker de koe kan zijn 

3. Ga naar T4C: Favoriete Rapporten              

4. Actiepunten:  

 Ziekte score < 25 ? Omschrijving geeft een indicatie wat ze kan hebben. Klik op het koenr en kijk bij: 

 koekaart “Grafiek Activiteit’ : tochtig ? Vreetminuten gedaald ? 

 koekaart ‘Dagelijks overzicht’: productieverlies ? Gehaltes? Voeropname ?  

 verdacht ? Noteer de koenummers en bekijk deze in de stal.     

 Ziekte score > 25 ? Koe opzoeken in stal en volg protocol C 

 

STAP 2   OPHAALKOEIEN 

1. In T4C: Favoriete Rapporten       

2. Alle koeien op de lijst moeten naar de robot. Prioriteit voor de dieren met < 150 lact dgn en > 10u interval  

3. Let op de dieren die erop staan vanwege laatste melking Mislukt. Lukt de nieuwe melking wel ? 

4. Indien wachtruimte hekken weer handmatig moeten worden geopend, dit niet vergeten te doen. 

 

STAP 3  TOCHT ATTENTIES 

1. In T4C: Favoriete Rapporten       

2. Dieren op de lijst kunnen Open dieren zijn, dieren 21-42 dgn sinds inseminatie of reeds drachtig 

    Actiepunten: 

 Klik op koe en ga naar koekaart ‘Grafiek Activiteit’ 

 > 80 dgn in lactatie en in cyclus? Of 19-23 dgn geleden ook geïnsemineerd ? Opgeven voor KI 

 < 80 dgn in lactatie? Invoeren als TOCHTIG (T4C: Actie     Tochtigheid      Uitvoeren (evt met opmerking: gezien door ___) 

 Al drachtig en tochtkans >50% (zie kolom tochtkans)? Koe controleren op slijm/ afbloeden en noteren  

 

10B VERSE/ OPSTART KOEIEN 

1. In T4C: Favoriete Rapporten       

2. Dit zijn de dieren in eerste 14 (21 of 30) dagen van de lactatie en kunnen extra gecontroleerd worden: 

    Actiepunten: 

 Zie kolom ’afwijking dagelijkse productie’: staan hier dieren bij met negatieve waarde ? 

 Zie kolom ’Temperatuur’: staan hier dieren bij met > 39,5 °C ?  

 Zo ja, check deze dieren bij koekaart ‘Voeren’ + ‘Grafiek Activiteit’ en bij volgende stalronde (vuilen/ pensvulling/ temp) 
 

TE LAGE MELKPRODUCTIE 

1. In T4C: Favoriete Rapporten       

2. Dit zijn dieren met een productiedaling van >3,0 kg en/of 15%, maar niet perse ‘ziek’ en op rapport 10 

    Actiepunten: 

 Klik op koe en ga naar koekaart ‘Grafiek Activiteit’:  tochtig ? minder vreten: klauwen ? 

 Klik op koe en ga naar koekaart ‘Productiebezoek’: minder bezoeken ? geleidbaarheid attenties? 

 Meerdere signalen ? Check de koe in de stal 

 

 

 

 

A) ATTENTIES 



 

 

AFKALVEN 

1) Zoek de koe op via zoekfunctie linksbovenaan     

2) Kies actie/ taak Afkalven   

3) Check de vooringevulde velden op juistheid                 

4)  Maak keuze om kalf toe te voegen of niet                  

5)  Kalf wel invoeren (koppelen I&R)? invoeren velden  

6) Kies Opslaan               

7) Leid de koe in de robot om de koe (opnieuw) in te melken  

    De volgende vragen verschijnen op het bedieningsscherm: 

8) Start melken ? kies OK of START (afh van type Lely robot) 

9) Alle kwartieren melken? JA of VOLGENDE (3-speen kent systeem) 

10) Start aansluiten ?  

      A3 en A4 robot:  

 Kies Zwenk in  let op: de arm beweegt nu naast de koe 

 Klik op de knop             om arm onder de koe te laten gaan  (       ) 

 Positioneer de arm zo dat achterbekers onder voorspenen staan 

   en laserstraal punten van de voorspenen ziet  

 Kies START aansluiten 

       A5 robot:       

 Kies Start Aansluiten    de arm gaat nu direct onder de koe       

 Het aansluiten gaat nu automatisch 

 Toch bijsturen ? Auto Uitlijnen uit vinken, positioneren + START 

11) Na het melken wordt de Biest gesepareerd in de M4USE.  
       Zie E voor de procedure van leeghalen en leegmelden 
 

DROOGZETTEN  

1)  Zoek de koe op via zoekfunctie linksbovenaan     

2) Kies actie/ taak Droogzetten   

3) Check de vooringevulde velden op juistheid            

4)  Kies of er een droogzetter is gebruikt                    

6) Kies Opslaan               

 

MELKSEPARATIE  

Let op:eerst melkseparatie invoeren, dan pas behandelen! 

1) Zoek de koe op via zoekfunctie linksbovenaan     

2) Kies actie/ taak Melkseparatie   

3) Check de vooringevulde velden op juistheid            

4) Kies Einddatum: TIP: +10 dgn invullen                   

6) Kies Opslaan      

7) Check Bevestiging separatie. Indien 3x           kies Sluiten 

 

B) INVOER gebeurtenissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 



 

 

DIER SEPARATIE (ROUTING) 

1)  Zoek de koe op via zoekfunctie linksbovenaan     

2) Kies actie/ taak Routing  

3) Kies de gewenste routing richting (ruimte)           

4) Kies de duur van separatie (1 dag/meer dgn)              

5) Kies # keer dat koe gesepareerd moet worden 

6) Kies Opslaan       

 
  

 

 

 

  



 

 

     Zie A) ATTENTIES > STAP 1: Gezondheidattenties. Ziekte score > 25 ? 

     Beoordeel de meldingen van de koe en kies de ‘meest waarschijnlijke aandoening’: 

 

UIERPROBLEEM ? (meldingen geleidbaarheid en/of afwijkend (kleur) en/of celgetal en/of melkdaling) 

 Check in stal de rectaal temperatuur. > 39,5 °C ?      koe laten melken en check koekaart  

 Check uier visueel (gezwollen/rood/ blauw)   

 Zet koe op “Nu melken + melkseparatie + Routing” : 

o Nu melken:                 Koe zoeken      Acties        Melkinstellingen       Uitvoeren       Melk nu                    

o Melkseparatie :               Koe zoeken      Acties         Melkseparatie         Uitvoeren        huidige dag + 3    

o Routing:                        Koe zoeken      Acties        Routing         Uitvoeren       vandaag, 1x                         

  Check koe in Behandelbox of veilige plek aan voerhek op melkkwaliteit (voorkeur met 4-kwartieren schaaltje) 

 Vlokken/ waterige melk ?  1) Invoeren langere melkseparatie: Acties     Melkseparatie     Uitvoeren      +10 dgn     Opslaan     Bevestigd ? 

           2) behandelen met antibioticum volgens Bedrijfsbehandelplan 

 Geen vlokken/ waterig ?   1) ondersteunende therapie toepassen (Uiermint,….) + vaker melken vandaag 

 

PENS/VREETPROBLEEM ? (meldingen vreetmin en/of herkauw en/of vet-eiwit-verhouding en/of melkdaling) 

 Check in stal de pensvulling. Pensvulling goed?               koe volgen in vreet- /herkauwminuten                     ) 

 Vet/eiwit-verhouding <1.00 ?      koe volgen in vreet-/herkauwminuten                   ) 

 Verlaag krachtvoerhoeveelheid :      

 Koe zoeken      koekaart Voeren      verlaag de hoeveelheid krachtvoer in veld “geprogrammeerd vandaag” en kies Opslaan 

    

                                                                                                        Bijvoorbeeld: 

                             Doordat methode automatisch blijft, wordt krachtvoergift per dag weer automatisch met 0,3kg/soort/dag verhoogd 

 

 Vet/eiwit-verhouding >1.50 ?                 Ondersteun koe met extra energie:  
o koekaart Voeren      + 1-2 kg brok  
o drenchen met energiedrank/ toedienen energiebolus 

 
 Onvoldoende pensvulling ? Check primaire oorzaak: klauwgezondheid? Scherp in ? …….      

 

PRODUCTIEPROBLEEM ? (meldingen melkdaling en/of melktrend) 

 Check koekaart                         en beoordeel de rode grafieklijn: 

o Ineens gedaald ?              zie boven (Check Uierprobleem of Pensprobleem) 

o langzame daling?                           check krachtvoerdaling. Daalt te snel? Tijdelijk verhogen via koekaart                Bijvoorbeeld: 

o te trage stijging ?                               

 check krachtvoergift irt lact dgn             doordat methode automatisch blijft, wordt krachtvoergift per dag  

 check melkbezoeken/dag (min 3)                       weer automatisch met 0,1-0,2 kg/soort/dag verlaagd naar origineel 

 check vreetminuten  
: 

 

  

Ja 
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Ja Nee 
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Ja 

 

 

C) ACTIES obv attenties 



 

 

MELKPRODUCTIE 

1. Open T4C 

2. In T4C Dashboard zie KPI/ ‘wijzer’ Melkproductie/koe 

3. Tussen (  ) staat het gemiddelde van laatste week  

4. Links van de (  ) staat de waarde van ltst 24u (vanaf nu) 

Actiepunten bij afwijking 

 Daling ? Klik op KPI en kies linksonder:           Tijdelijke dip? Dalende trend? 

 Daling ? Klik bij Favoriete rapporten op:          Hoeveel dieren met productie dip ? 

 Dalende trend ? Meer koeien met productiedip? Zie Protocol 1C. 
 

MELKINGEN 

1. In T4C Dashboard zie KPI/ ‘wijzer’ Aantal melkingen 

2. Tussen (  ) staat het gemiddelde van laatste week  

3. Links van de (  ) staat de waarde van ltst 24u (vanaf nu) 

Actiepunten bij afwijking 

 Daling? Klik KPI Melkprod/koe en kies          Tijdelijke dip? Dalende trend? 

 Daling ?Klik bij Favoriete rapporten op:        Hoeveel dieren ? Meer dan 10% ? 

 Dalende trend ? Meer ophaalkoeien? Zie Protocol 1C. 

 

AANSLUITEN/ MISLUKT 

1. In T4C Dashboard zie KPI/ ‘wijzer’ Aantal aansluitpog 

2.  In T4C Dashboard zie KPI/ ‘wijzer’ Mislukkingen 

3. Tussen (  ) staat het gemiddelde van laatste week  

4. Links van de (  ) staat de waarde van ltst 24u (vanaf nu) 

Actiepunten bij afwijking 

 Stijging aansluitpogingen >1,4 ? Zie Protocol 2C 

 Stijging Mislukkingen ? Klik bij Favoriete rapporten op:           Hoeveel dieren staan erop ?     

      Welke reden mislukt ?  

   Meer dan 5 % van totaal # melkgevend? Zie Protocol 2C 

 

KRACHTVOEROPNAME (RESTVOER) 

1. In T4C Dashboard zie KPI/ ‘wijzer’ Restvoer krachtv 

2.  Dit kan een % zijn of hoeveelheid (met muis op KPI= info) 

3. Tussen (  ) staat het gemiddelde van laatste week  

4. Links van de (  ) staat de waarde van ltst 24u (vanaf nu) 

Actiepunten bij afwijking 

 Stijging Restvoer ? Klik bij Favoriete rapporten op:        

    Klik op kolomhoofd Totaal Restvoer. Hoeveel dieren staan erop met > 2 kg restvoer ?  

    Is dit van 1 voersoort ? Bijvoorbeeld de Cosmix (voerbox) ?  

   Of van dieren met te weinig melkingen om voer op te nemen ? (zie kolom Melkingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) CONTROLE resultaten 



 

 

SCHOONMAKEN ROBOTARM  A3 & A4                A5                                                              . 

1)  Zet robot uit bedrijf:     

        

2) Verplaats robotarm   

 

 

3) Reinig de bekers met zachte waterstraal en/of borstel (geen hogedrukspuit !) 

4) Controleer de touwtjes onderaan de tepelbeker op slijtage 

5) Prik de gaatjes door onderaan de beker met de witte  ‘bleeding-hole’ pen uit gereedschapskist 

6) Maak de laser schoon met droge doek + TDS laserreiniger  

7) Maak de bovenkant van de robotarm schoon (incl. bovenzijde laser) 

8) Maak de borstelarm schoon. Denk ook aan de onderkant van het beschermkapje boven de borstels 

8) Test of de voersoorten vallen:  

9) Zet de robot weer in bedrijf      

 

 

CONTROLE VOLLEDIGE MELKING                                                                                           

Bekijk alle fases van een volledige melking van de eerstvolgende koe: 

1. VOORBEHANDELEN borstelpositie tijdens borstelen ?  worden spenen en uierbodem goed geraakt ? 

2. AANSLUITEN  gaat aansluiten spenen goed ?  laser glas goed schoon en snel vinden spenen ? 

3. BORSTELS  na aansluiten borstelontsmetting  is er nadien middel te ruiken (Astri-L) ? Nee ? Check  

      Let op: bijtende vloeistof !  voorraad in Can (A3: robotkast stalzijde), A4+ A5 Centrale Unit) 

4. MELKEN  check vacuüm niveau op scherm  vacuüm tussen 42,5 en 44 kPa ? 

5. VOEREN  check voerverstrekking    hoor je voersoorten vallen ? 

6. SPRAYEN  check spraybeeld    komt er spray ? worden de spenen goed geraakt ? 

7. REINIGING BEKERS check beker reiniging ?   komt er water door de bekers ?  

 

M4USE (melkseparatie emmers) LEGEN + REINIGEN                                                                                         

1.Til de rode kap boven de M4Use separatieemmers op (achterover kantelen) en controleer of er melk in de emmers zit  

2. Zo ja, klik dan op bedieningscherm van de robot op de knop   A3 & A4 eerst drukken op:   

 

3. Er verschijnt een scherm die aangeeft in welke emmer van welke koe melk zit (en hoeveel kg en van hoe laat) 

4. Verplaats de melk die naar de kalveren moet naar normale (kalver)emmer en kies vervolgens LEEG bij de geleegde emmer 

5. Separatiemelk van behandelde koeien kan in de mestput gegoten worden. 

6. Alle M4Use emmers ineens geleegd ? Kies ALLES LEGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) ROBOT controles 

 

 

 

 



 

 

 

FILTER WISSELEN     ENKEL FILTER (direct bij robot)   TWIN-FILTER (centraal)                                         

1)  Start filter wisseling           A3 & A4:      CRS + 

          Toets PROG 

            A5:       Filterwissel 

2) wacht tot de melk uit melkglas is gepompt      CRS M3 

3) kijk welk filter gewisseld moet worden    ----    verwissel filter met rode lampje 

           

4) schroef de filterbuis los   wartel losdraaien    verwijder de klem Tri-clamp   

5) Haal de spiraal  met filter eruit 

6) verwijder het filter en controleer het filter op reinheid en aanwezigheid van vlokken  

7) spuit de spiraal en de wartel schoon  

8) pak een nieuw filter uit de rode filterdoos en schuif de spiraal er in 

9) vouw de bovenzijde van het filter in de bovenzijde van de spiraal en schuif de inzetbus er weer in 

10) plaats filter + spiraal terug in de buis en draai de wartel/ klem aan 

11) Bevestig dat filter verwisseld is:    Toets                     op robotscherm      CRS +  : Toets           (Enter) op CRS+ kast 

                            CRS M3 : Toets  Vinkje                               

12) # keer filterwissel per dag  Enkel filter: 3x     Twin-filter: 3x   

 

ALARM MELDINGEN ROBOT NAAR UW MOBIELE NUMMER 

Bent u de vervanger op dit bedrijf en zijn de andere meewerkende personen er er w.s. meerdere dagen niet (ziekenhuis/ op reis?)  

Dan moet u uw mobiele nummer toevoegen aan het systeem en instellen dat u gebeld wordt bij een robot-alarm: 

 

 

 

 

 

CRS+ kast (tanklokaal)      CRS M3     

Telefoon nummers toevoegen: 
1. Druk op Enter       
2. Instellingen       
3. Kies Instellingen Alarmsysteem     
4. Kies Telefooninstellingen 
5. Telefoonnummers   

Uw nummer aanzetten en andere uit: 
6. Druk op knop User 
7. Kies naam om te wijzigen 
8. Dit kunt u zien door het cijfertje dat knippert voor de naam 
9. Druk Enter om een naam In bedrijf of uitbedrijf te zetten. 

 

 

     

 

  

 

 

 
 

Telefoonnummers voor alarmen instellen: 
1. Ga in T4C naar Configuratiescherm>Apparaten 
2. Klik op de link achter MODAlarm (http://10.4.1.210) 
3. Log in met gebruikersnaam Service en wachtwoord lely01 
4. Kies tabblad Phonebook 
5. Voeg uw nummer toe via  en zet de andere     
    nummers op niet actief 

 


