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Förbered din verksamhet
för framtiden

Jordbruket står inför enorma utmaningar under de kommande
decennierna. Jordbruksentreprenörer måste hålla jämn takt med den
snabba befolkningsökningen och behovet av att leverera mat till allt mer
konkurrenskraftiga priser. Allt detta kommer att behöva uppnås på ett hållbart
sätt genom att kontinuerligt minska klimatpåverkan.
Jordbrukarna känneteckas av företagare som är fullt medvetna om att de
kommer att lämna sin verksamhet till kommande generationer. På Lely är det
inte annorlunda. Vi fortsätter att utveckla vår kunskap och våra produkter för
framtiden så att du kan möta de nya utmaningarna.
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Lelys

sätt att bruka

en människa till två miljoner
Den pålitligaste anställda du kan tänka dig
En investering i ett Lely Astronaut robotmjölkningssystem kommer att ge dig
den pålitligaste anställda du kan tänka dig. Den robotanställda finns där för att
mjölka åt dig dygnet runt hela veckan i många år framöver. Den är flexibel och
utbildad att förbereda kon för mjölkning, för att sätta på spenkopparna, för att
återansluta till spenen om det behövs, för att ta av efter mjölkning och för att utföra
efterbehandling.

För att säkerställa en sund mjölkproduktionsverksamhet även i framtiden är en ökning av
arbetsproduktiviteten önskvärd. Att få fler
liter mjölk per arbetare på ett djurvänligt
sätt; det är vår utmaning. Vi tror absolut

Robotisering av driften är något helt annorlunda
Tack vare Lely Astronaut robotmjölkningsystem kan många faktorer övervakas på
individuell kobasis; faktorer som inte kan tillhandahållas på en konventionellt
mjölkad besättning. Lyckad robotmjölkning är en ny sorts jordbrukshantering där
besluten överförs från bonden till kon. Allt handlar om tidiga signaler. Du kan
behandla dina kor individuellt igen... och det leder till förbättrad hälsa för korna,

att det är möjligt att en människa mjölkar

kortare kalvningsintervaller och en reduktion av kostnader för driften, bara för att

två miljoner liter mjölk om året. På vanliga

nämna något.

mjölkgårdar där mjölkning görs två gånger
om dagen kan produktionen ökas med 10 till
15% med hjälp av vår mjölkningsrobot.

”Du bör alltid utmana dig att förbättra din
jordbruksdrift och din prestation. Vi har
redan mjölkat med mjölkningsrobotar
i ungefär 12 år men vi är fortfarande
angelägna om att göra förbättringar.”

Fru Guibert, Frankrike
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Hållbarhetsaspekter spelar en allt viktigare roll för skötseln av
mjölkboskap. Djurens hälsa och välmående blir allt viktigare.
Konsumenterna kräver djurvänliga produktionsmetoder från
lantbruksindustrin. Kon ska ha ett trevligt, hälsosamt och långt
liv kombinerat med en ökad livslängd för mjölkproduktion.
Utmaningarna för mjölkproduktionsbranschen är att uppnå dessa
krav på ett lönsamt sätt.

Obegränsad tillgång till de grundläggande behoven
Lely anser att kor bör ha fri tillgång till mjölkning. För kor som kan besöka roboten
och fodergrinden regelbundet är det viktigt att de kan vila tillräckligt och avlasta
sina klövar och ben. Så om vi begränsar en eller fler av deras grundläggande behov
påverkar detta kons beteende och i förlängningen mjölkproduktionen. Därför ger
Lelys hållbara jordbruksmetoder kon obegränsad tillgång till deras grundläggande
behov utan några begränsningar. Som med alla våra produkter är Lely Astronaut
utformad från det här perspektivet.

”Mitt mål är att driva en hållbar gård och
roboten hjälper mig att uppnå detta genom
att öka kornas livslängd och få flera kalvningar
samtidigt som jag upprätthåller en daglig
produktion på minst 3.800 kg med ett
genomsnitt på 36 kg per ko.”

Utmaningarna med en

hållbar

skötsel av mjölkboskap

Yoshitsugu Mori, Japan

Strukturen runt kon
Lely Astronaut robotmjölkningsystem är designat för att förbättra djurens hälsa och
välmående. Kon har till exempel en mycket enkel ingång till roboten och tvingas inte
till en särskild position i koboxen. Spenbehandling och påsättning av spenkopparna
görs mycket hygienskt för att förbättra juverhälsan. Utförlig information samlas även
in, vilket hjälper bonden att förhindra sjukdomar och förbättra hälsan för hela
besättningen.
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BETE OCH ROBOTMJÖLKNING
Betande kor i en hage är en bild som uppskattas mycket av kor,
bönder och konsumenter. Fördelarna med bete tillsammans med
ett automatiserat system är att det koncentrat de utfodras med

Fri kotrafik

i roboten inte är den enda motiverande faktorn. Färskt gräs två

I fri kotrafik bestämmer kon när hon ska äta, bli mjölkad eller ligga ner, vilket

eller möjligtvis tre gånger under en 24-timmarsperiod leder till

förbättrar kons välmående. Genom att ta hand om våra kor och lägga lite extra kraft

balanserade och regelbundna besök samtidigt som en minimal

på kons bekvämlighet kan vi förlänga mjölkproduktionens livslängd. Tillräckligt

nivå av koncentrat behövs.

utrymme i ladugården ger också kon möjligheten att visa hennes naturliga
beteenden vilket därmed leder till att kon mår bättre.

Lely Astronaut

Korrekt hantering av foder

Förmjölkningsområde

Det foder kon får påverkar inte bara foder/mjölkeffektivitet utan även kons

Eftermjölkningsområde

övergripande välmående, reproduktion och metabola störningar. Förutom det

Lely Grazeway

påverkar det besöksbeteendet för roboten. Lely Vector automatiska utfodringssystem
säkerställer ständigt färskt, flexibelt foder i enlighet med kons behov. Systemet ger

Separering

perfekt synergi i kombination med Astronaut-mjölkningssystemet.
Bete 1

Bete 2
Bete 3

KONS SJU BETESPRIVILEGIER (”THE COW
SIGNALS DIAMOND®”)

Foder

Vatten

Så hur håller vi en ko hälsosam och fortfarande
upprätthåller ett produktivt liv? För att förbättra djurens
hälsa och välmående behöver vi ha de sju
betesprivilegierna i åtanke (‘The Cow Signals Diamond®’):

Utrymme

Ljus

Hälsa

nog med vatten, ljus, utrymme, foder, vila, luft och hälsa.
Överfulla ladugårdar och långa väntetider för mjölkning
och utfodring har till exempel visat sig påverka den tid
korna har tillgänglig för att äta och ligga.
Vila

Luft

© copyright cowsignals.com, Nederländerna
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Lely Astronaut A4
robotmjölkningssystem

DE FRÄMSTA TRE
ORSAKERNA TILL ATT

Kon är nyckeln

Högsta mjölkkvalitet

Vi är fast beslutna att göra robotmjölkning till en
framgång på din gård också
För mer än tjugo år sedan introducerade vi den första mjölkningsroboten i världen:
Lely Astronaut. Trots att vi har förbättrat systemet på många sätt sedan dess är
den Astronaut vi erbjuder dig idag fortfarande baserad på samma beprövade idéer.
Lely Astronaut förbättrar din livskvalitet och ger dig samtidigt optimalt djurskydd

Mer kontroll

och avkastning på din investering. Du kommer också att tjäna på ett unikt utbud
styrredskap för att övervaka mjölkkvaliteten och omräkningstal för foder/mjölk för
en enskild ko eller hela besättningen.
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Lely Astronaut A4

Kon är nyckeln
Vi har uttryckligen avstått från att automatisera själva
mjölkningen; istället har vi byggt ett koncept runt kon som ser
till att den tycker om att bli mjölkad med ett system med låg
tröskel. Vårt helt unika robotarmskoncept samt I-ﬂow-konceptet
för lätt ingång och utgång ur boxen är några tydliga exempel på
den här strategin.

Optimala förhållanden med så få hinder som
möjligt
Robotmjölkning är annorlunda från konventionell mjölkning på många sätt. En av
de främsta skillnaderna är att kor kan mjölkas mer i linje med deras naturliga
beteende. För att maximera fördelen med detta letar vi efter möjligheter att skapa
en miljö där kon kan mjölkas under optimala förhållanden med så få hinder som
möjligt.

Det bästa besöksbeteendet
Det mest revolutionerande med kobåset i Lely Astronaut A4 är
genomgångsutformningen som kallas I-flow-konceptet. Tack vare detta går kon rakt
igenom enheten utan att behöva vända sig om. Detta gör det enklare för kon vilket
förkortar inlärningskuvan, ökar genomströmningen och i förlängningen robotens
kapacitet.

150 KG HÖGRE PRODUKTION PER DAG
För att få en tydlig bild har Lely utfört en riktmärkesanalys
på flera tusen I-flow-robotar och tusentals tidigare

+ 4%
KAPACITET

INGET I-FLOW

robotar utan I-flow-konceptet. Den mest slående
slutsatsen är att tiden i båset har minskat med nästan 4%
per besök och ko. En kortare bearbetningstid har en

“Det var en ko vi alltid fick leda
till roboten. Men nu – med
den öppnare ingången till
Astronaut A4-roboten – går
även den här kon självmant dit
regelbundet. Hon kommer till och
med för ofta!”

direkt inverkan på mjölkningsrobotens kapacitet. På en
gård med 120 kor representerar det här en extra
produktionskapacitet på 150 kg om dagen.

I-FLOW

Lyndon Williams, Wales Storbritannien
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Lely Astronaut A4
TIO FÖRDELAR MED ROBOTARMEN
LELY ASTRONAUT
1. Kovänlig design.
2. Spenkoppar säkert placerade i armen.
3. Effektivare rengöring och stimulering.
4. Den snabbaste spendetekteringen.
5. Skräddarsydd mjölkning genom dynamisk pulsering.

Lely Astronautrobotarmen händelsernas centrum

nära

6. Avslappnad mjölkning på grund av färre
armrörelser.
7. Noggranna kvalitetsmätningar av mjölkkvalitet nära
händelsernas centrum.
8.	 Aldrig spenkoppar på golvet.
9. Energibesparingar genom färre rörelser.
10.	Robust konstruktion och hållbara material.

Lely Astronaut-armen är ett väl beprövat unikt koncept; armen är kvar under kon och kontrollerar hela
mjölkningsprocessen. Med nästan alla sensorer placerade i armen görs mätningar nära juvren och är
därför så exakta som möjligt.

Snabb påsättning och inga
onödiga rörelser
Påsättningens hastighet och noggrannhet är en viktig
faktor för roboten. Vårt spendetekteringssystem (TDS)
har en skanningsteknologi i tre nivåer som säkerställer
snabb och enkel detektering av spenarna. Det eliminerar
även onödiga armrörelser, är mycket skonsammare för
kon och möjliggör snabbast möjliga fäste för alla typer
av juver.

Hållbar konstruktion
Armens robusthet och pneumatiska kontroll gör att den
inte skadas även om kon står på den.
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Lely Astronaut A4

Innovationer som verkligen

lönar sig
Flexibilitet för din
ladugårdsutformning

Skräddarsydd mjölkning

Centralenheten är en avgörande del i den modulära

kvalitetskontrollsystemet Lely MQC ger Lely 4Effect

utformningen av Lely Astronaut A4 robotmjölkningssystem.

Pulsator dynamisk pulsering på juverdelsnivå. Detta

Det består av ett centralt vakuum- och rengöringssystem för

säkerställer en verkligt individuell behandling av kon och

upp till två koenheter. Centralenheten är sluten och en

som sådan skräddarsydd mjölkning.

konfiguration med upp till två bås kan befinna sig på upp
till trettio meter ifrån varandra.

Frihet och smidig spendetektering

Med informationen som kommer från

I-flow för enkel ingång och utgång
Tack vare I-flow-konceptet går kon rakt igenom enheten
utan att behöva vända sig om. Detta gör det enklare för

Gott besöksbeteende visar att kor tycker om att besöka

kon vilket förkortar inlärningskuvan och ökar

Lely Astronaut mjölkningsrobot. En av de främsta

genomströmningen.

nyckelfaktorerna är utrymmet korna har när de blir mjölkade.
Båset som är öppet på tre sidor behöver inte hålla kvar kon
på något sätt. En 3D-kamera övervakar kons rörelser vilket
resulterar i den perfekta armpositionen för att säkerställa
snabb detektering, påsättning och återanslutning.

BÄTTRE RENGÖRING OCH STIMULERING
MED BORSTAR
Forskning har visat att de unika motroterande borstarna
– tillsammans med de exakta armrörelserna – garanterar
upp till 40% effektivare rengöring och stimulering
jämfört med konventionella situationer.

”I slutändan valde vi Lely på grund
av robotarmens enkelhet, till exempel
snörena till spenkopparna som förhindrar
att kopparna faller i golvet.”

+ 40%

RENGÖRING OCH STIMULERING

Jens Jensen, Danmark
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Lely Astronaut A4

tar

Tillsammans
vi
hand om vår mjölk

DET SKONSAMMA SÄTTET ATT
TRANSPORTERA MJÖLK
Tryckluft skjuter mjölken mot tanken utan att skada
mjölken med roterande pumphjul.

Oavsett om det handlar om sensorerna, det innovativt och unikt skonsamma sättet vi behandlar
mjölk i systemet, eller sättet vi rengör juvren letar vi ständigt efter det bästa sättet att uppnå
den högsta mjökkvaliteten. Vårt unika Lely Milk Quality Control System (MQC) gör att du endast
kan leverera förstklassig mjölk.
RENGÖRING AV SPENKOPPAR MED ÅNGA
MELLAN ALLA MJÖLKNINGAR.

En unik uppsättning verktyg för
mätning av mjölkkvaliteten

Effektiv mastitövervakning per
mjölkning

Lely MQC (mjölkkvalitetskontroll) sitter i robotens arm,

Att förhindra mastit kan bespara dig en hel del genom

rengöringstyper under dagen. Det valbara

precis under juvret. Under mjölkning övervakas mjölken

att du slipper reducerad mjölkproduktion, medicin

ångrengöringssystemet Lely Pura rengör spenkopparna

kontinuerligt per juverdel. Detta ger dig viktig

kostnader och arbetskostnader. Den valfria MQC-C

med upphettad ånga följt av en kort sköljning med

information om mastit, fett, protein och laktos för att

somatiska celltalsmätningen är av stor betydelse för

vanligt vatten.

hantera mjölkkvaliteten och kons hälsa, vilket gör att du

juverhälsan. Det integrerade systemet övervakar SCC per

kan reagera snabbt och uppnå optimal mjölkkvalitet.

mjölkning och ko på ett väldigt effektivt sätt.

Borstar rengör bäst
Borstarna tar automatiskt bort smuts och gödsel, även

Rengöringssystemet Lelywash i roboten utför olika

Alarmerande avvikelser kommer att uppmärksammas och
rapporteras till dig. Detta ger dig konstant kontroll över
juverhälsan hos alla kor i besättningen till lägsta kostnad.

om det sitter fast. Det är det enda rengöringssystemet
som rengör området runt spenarna där spenkopparna
kan komma åt, samt juvrets undersida nära spenarna.
Hela systemet desinficeras ordentligt efter rengöring av
varje ko vilket förhindrar korskontaminering.

”Om du tar min MQC-C kan du lika
gärna ta hela roboten för jag kan
inte arbeta utan den längre!”

Wyn Evans, Wales Storbritannien
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Lely Astronaut A4

kontroll,

Mer
mer frihet

Kontrollera din mjölkgård med
Lely T4C

Att länka information är framtiden

Oavsett om det är i ladugården, på kontoret, på åkern

nya insikter för att förbättra driften av din gård.

eller hemma ger styrsystemet Lely T4C (Time for Cows)

Genom att kombinera mjölkavkastningen med den

dig full kontroll över din mjölkgård. Det vet exakt vad

mängd grovfoder som distribueras av det automatiska

som händer i ladugården och det fungerar som bibliotek,

Lely Vector-fodersystemet berättar T4C ständigt vilket

styrsystem, skötare, personlig assistent och tränare, allt på

foderutnyttjande du uppnår.

samma gång. Låter det komplicerat? Tvärt om. Det här
styrsystemet är faktiskt väldigt enkelt att använda!

Lely T4C är avsett för att du ska
lyckas

Att dela information mellan Lely-utrustningen ger

En dynamiskt tillvägagångssätt är
nästa steg
Nästa steg i gårdshanteringen är en dynamisk kometod.
Det här handlar inte längre om de kor som producerar

Med över tjugo års erfarenhet kunde vi utveckla det enda

mest mjölk utan snarare om de som ger det bästa

renodlade gårdshanteringssystemet för robotmjölkning:

ekonomiska resultatet. Den valbara DLM-modulen länkar

Lely T4C. Systemet samlar in och registrerar all information

samman mjölkproduktionen med priset på mjölk och

som samlas in av Lely Astronaut-robotens många sensorer.

foder. Modulen räknar automatiskt ut den optimala

Det analyserar och presenterar bara tydlig och användbar

mängden koncentrat och den optimala intervallen mellan

information för att hjälpa dig att fatta strategiska och

mjölkningarna per ko. Konstant övervakning kommer att

operativa beslut lätt och snabbt.

förbättra kostnadseffektiviteten.

Anslut och kontrollera
Lely-utrustningen

Dela för att förbättra;
kontrollera benchmark!

Lely T4C-styrsystemet förbinder all Lely-utrustning som

Om du verkligen vill kunna förbättra din verksamhet kan

samlar in eller använder information. Det fungerar väldigt

du dela dina resultat med andra Astronaut-användare.

enkelt. Om du kombinerar till exempel robotmjölkning

T4C ger dig så klart redan en god översikt över dina egna

med utfodring kontrollerar Lely Grazeway-selekteringsbås

resultat men genom att se hur det går för dina kollegor

om en ko får lämna ladugården. När kon nyligen har

får du en insikt i olika aspekter på din gårds prestanda.

mjölkats ger T4C tillåtelse att öppna grinden till betet.
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Lely Astronaut A4

LELY T4C – EN MODERN GÅRDSHANTERING
PÅ ETT ENKELT SÄTT

Ansluten
Lely Astronaut automatiska
mjölkningssystem

Lely Vector automatiska
fodersystem

utrustning
Lely Cosmix
utfodrare

Lely Grazeway
selekteringsbås
Lely Calm automatiserad
kalvutfodrare

Lely Qwes hälso- och
reproduktionsövervakning
Ett unikt halsmonterad koidentifieringssystem
och en aktivitetssensor för bestämning av
hälsoproblem och temperatur vid de tidigaste
stadierna.
Information från Lely Qwes-halsbanden

Information från Lely Grazeway

• Mjölkfärg (per juverdel).

• Minuter idisslande för kon.

• Baserat på tiden sedan senaste mjölkning

• Fett-/proteinindikation i mjölken.

• Koaktivitet.

kommer kon att dirigeras till särskilda
områden.

• Laktosindikation i mjölken.

T4C kommunikationsenheter

• Baserat på kundbehov och gårdens

• Konduktivitet i mjölken (per juverdel).

Information från Lely Cosmix

• T4C kontorsdator.

• Mjölktemperatur.

• Foderintag.

utformning kommer kon att dirigeras till

• T4C robotkontrollpanel (Operator-modellen).

• Somatisk cellräkningskategori per ko.

• Restfoder.

särskilda områden.

• T4C InHerd Telefon/surfplatta.

• Kovikt.

Benchmark
Analyserad information
• Kohälsa.
• Mjölkproduktion.
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Information från Lely Astronaut

Lely T4C benchmark gör det möjligt att
jämföra information om gårdshantering
med kollegors gårdar i hela världen.

• Mjölkproduktion.

Information från Lely Vector

Information från Lely Calm feeder

• Foderintag.

• Utfodring av grovfoder per grupp.

• Mjölkintag.

• Restfoder.

• Utfodringseffektivitet.

• Vikt.

• Mjölkningstid/död mjölkningstid.
• (Max.) mjölkningshastighet.

• Mjölkkvalitet.

• Antal mjölkningar.

• Koaktivitet.

• Antal misslyckade mjölkningar.
23
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TILLGÄNGLIGA LELY T4C-VERKTYG

Från kontoret

FarmSetup
Skapa och redigera användarkonton för din

till besättningen

Vi tror på att bönder ska spendera den största delen av deras tid med besättningen och ta
hand om sina kor. Lantbrukande är inte ett kontorsjobb; därför har Lely T4C två gränssnitt

gård.
Today
Kontrollera vad som behöver göras idag.
HowTo
Kontrollera hur en uppgift ska utföras.

baserade på samma system. PC-versionen ger komforten i en perfekt översikt på en stor skärm

SystemToday

för strategiska beslut. Den mobila InHerd-versionen presenterar din strategiska information som

Kontrollera vilket preventivt underhåll din

operativ, information du behöver veta, och underrättar dig om de verktyg du måste kontrollera,

Lely-utrustning behöver idag.

använda och förbättra. Överallt, hela tiden.

Cow
Kontrollera information om individuella kor
och utför de rätta åtgärderna.

Kontrollera, agera, förbättra...
klart!

FarmNotes
Kommunicera snabbt och effektivt med

Lely T4C InHerd är en kombination av verktyg för din

andra InHerd-användare på din gård.

mobila enhet. T4C InHerd gör att du kan kontrollera
var din uppmärksamhet behövs mest: hantering genom
undantag.

Signals

Det hjälper dig att agera korrekt genom att coacha dig att

Få reda på när en robot har slutat mjölka.

göra rätt sak, i rätt tid och på rätt plats. Det hjälper dig att
förbättra dina resultat genom att ge dig mer insikt om din

FarmBeats

prestanda. Detta resulterar i ett effektivare arbetsflöde och
mer lugn och ro.

Ett effektivare arbetsflöde.
För bönder betyder ”heltid” inte nio till fem. Det är

”Tack vare Lely T4C InHerd kunde
jag ändra mina dagliga rutiner vilket
effektiviserade mitt arbetssätt mycket.”

Kontrollera prestandan för din besättning
och dina mjölkningsrobotar.

därför Lely T4C inte stör dem med irrelevant information.
Tack vare vår långa historia inom robotmjölkning har vi
lärt oss vad, hur och när information behövs. Lely T4Cproduktionen utvecklades från att ge information som är
bra att veta till det du behöver veta. På det här sättet vet
du exakt vad du behöver veta och har följaktligen tid att
göra saker som är trevliga att göra. Ha det så roligt!

Geeske van de Streek, Nederländerna

24

25

Lely Astronaut A4

ARBETA SMARTARE!
Det är välkänt att i genomsnitt 20% av besättningen
kräver 80% av den tillgängliga arbetskraften. Därför
är det bra att veta vad som är möjligt för att hantera
besättningen utan mer än tio åtgärder per ko och
laktation. En smart utformning av ladugården och ett öga
för dirigering, separering och behandling är nödvändigt
för att uppnå detta. Genom att skapa ett logiskt
arbetsflöde runt Astronaut-mjölkningsroboten får du mer
än bara mjölkning.
Sinläggning

Vaccinering

Klövtrimning 1

Kalvning

Klövtrimning 2

Frisk

Dräktighetskontroll

Avel 2

Vår ladugård ger perfekt

balanserade

mjölkproduktionssystem

Avel 1

”En av anledningarna till den höga
produktionen på gården är disciplin och
rutin, vilket är nyckelfaktorer för en lyckad
jordbruksdrift.”

I mer än två decennier har Lely varit involverade i robotmjölkning och robotjordbruksdrift

Arbetsflöde för robotmjölkning

och har fått omfattande erfarenhet av utformning av ladugårdar. En ladugård inriktad mot

Vårt arbetsflöde är speciellt utformat för robotmjölkning
och ger dig och dina anställda de nödvändiga verktygen.

robotmjölkning och dagligt underhåll gör det bekvämare både för bonden och korna.
Ny konstruktion ger möjligheten att anpassa stallet helt enligt hanteringens och djurens behov.
Lely ger stöd i optimering av stallets utformning under planerings- och byggnationsprocesserna.

En smart ladugårdsutformning med väl genomtänkta
Alberto Beunza, Spanien

rutiner och disciplin kan utgöra en stor skillnad för
arbetets effektivitet.
Process

26

Första
mjölkningen

Uppgifter

Arbete

Rutiner
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Detaljer om köpavtal

Råd om ladugårdens
utformning

Utbildning i robotdriven
mjölkproduktion

Förberedning av T4C

Kontrollera: plan för
konstruktion och logistik

Rådgivning om utfodring
och kohantering

Från ursprungligt intresse

lyckad

”Det är avgörande att specialister
finns tillgängliga under
övergångsperioden för att försäkra
dig om att saker går smidigt och
som kan hjälpa dig direkt när du
behöver hjälp.
Lely gjorde utmärkta arrangemang i
det avseendet.”

till en
robotmjölkning

En framgångsrik mjölkgård kommer att behöva fokusera på viktiga faktorer som hantering av
utfodring, hantering av besättningen, avelshantering och människor. Frågor att ställa sig kan till
exempel vara: Hur dirigerar man bäst i ladugården? Hur skördas och lagras fodret?
Vilka färdigheter behöver ledning och anställda?
Tidslinjen på den här sidan visar det idealiska händelseflödet för en lyckad uppstart.
Tobias Wagner, Tyskland
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kontrollera: levererade
produkter och utbildning

Börja mjölka

Utbildning i användning
och hantering av T4C

Stöd och rådgivning
på distans

Kontrollera nöjdhetsnivå

Analys och rådgivning
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Mjölkproduktion är
något vi
för

lever

Genom att vi själva kommer från gårdar vet vi hur det är att vakna tidigt på morgonen. Vi vet
hur det är att spendera många timmar i ladugården dag ut och dag in för att se till att
besättningen behandlas på bästa möjliga sätt. Vi förstår hur du arbetar och varför. Vi är fast
beslutna att göra robotmjölkning till en framgång även på din gård!

Bortom bultar och programvara
Våra expertkonsulter med handfast erfarenhet står
för en optimering av prestandan i din besättning,
vilket gör att du får optimal nytta av våra produkter
och tjänster. Vår passion för innovation slutar inte
vid de tekniska funktionerna hos våra produkter
utan fortsätter långt bortom det och täcker alla
praktiska och administrativa aspekter på din
mjölkgård.

Lely Center-konceptet –
dedikerat och bildat
Lely-gruppen har utvecklat Lely Center-konceptet
för att säkra tillgängligheten av professionell
försäljning och professionellt underhåll av Lelys
produkter lokalt över hela världen. Vi ser till att alla
underhållstekniker är uppdaterade på den nyaste
tekniken; varje år utbildas och testas de på sin
faktiska kunskap i enlighet med vår Lely Academy.
De finns självklart till din tjänst hela tiden.

”Produkten är bara så bra som de
människor som står bakom den.
De kommer att hjälpa dig – och Lelyfolket fixar det.
Folk frågade om det var svårt att
bestämma sig för vilket robotmärke
som skulle installeras. För oss var det
inte det eftersom vi såg passionen
som Lely har för robotar.”

Steve och Lori Dockendorf, USA
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Vi ger dig den

lägsta

De lägsta underhållskostnaderna
Astronaut robotmjölkningssystem kräver bara
maximalt fyra underhållsbesök per år. Den modulära

ägarkostnaden
Vi är medvetna om det faktum att en Lely Astronaut mjölkningsrobot till en början är en

32

systemutformningen säkerställer lättare underhåll. Unikt
i mjölkproduktionssektorn: serviceavtal kommer enligt
mjölkningsbasis och du har också möjligheten att teckna
ett fullfjädrat serviceavtal där verkligen allt är inkluderat!

Mindre vattenförbrukning
Eftersom golven inte behöver rengöras för att

ganska stor investering; men titta inte bara på investeringen. Det är inte bara fråga om en

spenkopparna inte kan falla på golvet och juvren borstas

ursprunglig investering utan om alla kostnader under kommande år!

istället för att använda vatten är Lely Astronaut väldigt

Beprövad hållbarhet

Designad för att vara pålitlig

Färre rörelser, mindre energi

Genom användningen av de främsta materialen och

Självklart är Lely-tekniken genom ständiga

Nyckeln till att spara energi ligger i de betydligt färre

genom att begränsa antalet rörliga delar garanterar vi

förbättringar i utformning och komponenter avsedd

rörelserna för påsättning och avtagning av spenkopparna.

en lång livslängd och ett betydande andrahandsvärde.

för tillförlitlighet året runt. Vissa nyckelkomponenter

Detta gör Astronaut-armkonceptet det mest hållbara.

Baserat på de första tjugo åren med Lely Astronaut-

i roboten, som vakuumpumpen och lasern, levereras

Förutom det sparar Lely mycket energi genom att det

robotar i fält kan man konstatera att roboten i finansiella

med en femårsgaranti. Robotramen levereras med en

använder ett pneumatiskt system för mjölkrobotarna samt

termer borde skrivas av över en femtonårsperiod.

tioårsgaranti.

relaterad utrustning i ladugården, som selektionsgrindar.

”Med Lely Astronaut är effektiviteten för
produktkostnader som vatten, diskmedel,
elektricitet och foder utmärkt.”

effektiv i sin användning av vatten.

Jean-Philippe Côté, Kanada
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Lely Finance -

pålitligt,

säkert och flexibelt
Våra kunniga specialister inom branschen är redo att ge dig de finansiella produkterna och
tjänsterna du behöver för att uppfylla dina verksamhetsmål och hålla dig konkurrenskraftig.
Lely Finance ger dig möjligheten att få den mest innovativa mjölkproduktionsutrustningen med
hjälp av en ekonomilösning som är skräddarsydd för din mjölkproduktionsverksamhet.

Flexibel finansiering

Huvudsakliga fördelar

Lely Finance ger ett brett utbud av finansierings- och

• Låga månadskostnader.

leasingprogram som är utformade för att möta dina

• Skattefördelar.

operativa mål och ditt kassaflöde. Du har möjlighet att

• Finansiering utanför balansräkningen.

ordna finansiering vid försäljningsstället som bygger på

• Alltid valet av den nyaste tekniken.

tillförlitliga och säkra tips från våra ekonomiexperter.

• 100% finansiering.

Finansiellt leasingavtal

• Besparingar av kapital.
• Fasta betalningar.

Om du vill äga din Lely-utrustning men letar efter ett sätt

• Bibehåller krediten.

att sprida ut investeringen över en längre tidsperiod bör

• Flexibilitet.

du välja ett finansiellt leasingavtal. I slutet av avtalet äger

• Val mellan köp och förnyelse.

du mjölkproduktionsutrustningen helt och hållet.

Operativt leasingavtal
Om du vill göra signifikanta besparingar av kassaflödet,
om du inte är intresserad av att äga din Lely-utrustning
och vill få den senaste tekniken bör du välja ett operativt
leasingavtal. När kontraktet går ut kan du välja att
antingen förnya kontraktet och uppgradera till den
senaste modellen som finns tillgänglig, förlänga det
existerande kontraktet eller att köpa utrustningen du har
använt.

“Med det här finansiella leasingavtalet
vet jag precis hur stora mina månatliga
återbetalningar kommer att vara
under de nästkommande tio åren.
Räntekostnaderna är fasta så jag behöver
inte oroa mig för prisförändringar.”

LELY TAURUS, ETT ATTRAKTIVT ALTERNATIV
Lely Taurus Certified-använda AustronautUPPGRADERAD

REDO UNDER
MÅNGA ÅR

mjölkningsrobotar har en känd historia, kan uppgraderas
CERTIFIERAD

KARANTÄN

enligt den nya ägarens önskningar och kan mjölka i
många år än. De är helt inspekterade, noggrannt testade
och levereras med en ettårsgaranti.
Sander Bouma, Nederländerna
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5

6

Ett urval av våra

förbättringar

7

8

för modern mjölkproduktion
1

2
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1.	Lely Vector automatiska fodersystem.

7	Lely Grazeway-selekteringsbås.

2.	Lely Juno automatiska foderputtare.

8	Lely Calm automatiserad kalvutfodrare.

3.	Lely Cosmix utfodringsstation.

9	Lely Commodus-bås.

4.	Lely Discovery ladugårdsrengöring.

10.	Lely Walkway automatiskt klövbad.

5.	Lely L4C – Lights for Cows.

11.	Lely Luna koborste.

6.	Lely behandlingsbås.

12.	Lely Harvesting skördeutrustning.

3

9

4

11

10

12
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dig och
din gård?
Vad är viktigt för

Vi på Lely vet att alla mjölkgårdar är olika. Din gård, du själv och dina
målsättningar är unika. Men även om modern mjölkproduktion kan vara
en komplex verksamhet är det i slutändan mjölken i tanken som räknas.
Fundera en stund över din situation. Fundera på hur din gård skulle kunna
drivas på allra bästa sätt. Lely Astronaut kan nu konfigureras utifrån dina
egna behov så att du kan förverkliga dina målsättningar.

Öka precisionen
i reproduktionen
VÄLJ REPRODUKTION
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Lär känna
dina kor

Säker
juverhälsa

VÄLJ KOHÄLSA

Öka din
mjölkavkastning

VÄLJ JUVERKONTROLL

VÄLJ ÖKAD MJÖLKNING

Ta kontrollen över
fodereffektiviteten
VÄLJ FODER

Ge stöd åt din
betesstrategi
VÄLJ BETE

En bra kontroll över gården

Ta väl hand om din mest

Mjölk av hög kvalitet kommer

För att få ut mesta möjliga av

Fodret utgör en av

Bete är det mest naturliga

bygger på reproduktionen. Med

värdefulla tillgång: dina kor. Med

från ett friskt juver. Skaffa

din produktionskapacitet krävs

huvudkostnaderna på en

sättet att utfodra kor på. Betet

ett extra par ögon blir dina kor

friska kor sparar du pengar och

kunskap om juverhälsa så du

ett optimerat samspel mellan

mjölkgård. Utfodra därför varje

har positiva effekter på kons

lättare dräktiga. Med precision

tid och ökar din mjölkproduktion.

förstår när du måste vidta

juverhälsan, den tillgängliga

ko utifrån hennes faktiska

välbefinnande och hälsa. Du får

i reproduktionen kommer du

Skaffa dig bättre kontroll över

åtgärder. Eliminera bakterier

datan och din hårdvara. Det krävs

behov och ta kontrollen över

friska, glada kor ute i hagen och

att kunna se korna som är

kohälsan så att du kan fatta rätt

och undvik korskontaminering

också stöd från ett engagerat och

fodereffektiviteten. Ta chansen

samtidigt fullständig kontroll

brunstiga och inseminera dem i

beslut med hjälp av avancerade

före varje mjölkning. Ta kontroll

professionellt FMS-team. Öka din

att utfodra mer avancerade

över din mjölkproduktion.

rätt ögonblick. Det kommer att

sensorer och lättanvänd

över juverhälsan och minska

robots kapacitet med ytterligare

ransoner, också i kombination

Betet blir alltmer en del av det

förbättra dräktighetstalen och

information. Detta kommer att

kostnaderna.

10-15 %, optimera din besättnings

med flytande foder.

sociala ansvarstagandet eftersom

spara massor av tid.

påverka din vinst positivt.

produktion och få mer mjölk

samhället förväntar sig betande

i tanken.

kor i hagen.

Hur viktig är reproduktion för dig

Hur viktig är kons hälsa för dig

Hur viktig är juverhälsa för dig

Hur viktigt är det med mer mjölk för
dig

Hur viktig är utfodring för dig

< oviktigt

< oviktigt

< oviktigt

< oviktigt

< oviktigt

viktigt >

viktigt >

viktigt >

viktigt >

Hur viktigt är bete för dig

viktigt >

< oviktigt

vik tig t >
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Passionerade för lantbruk
Lely har en lång och rik historia av att uppfylla behoven från moderna lantbrukare. Våra produkter utvecklas
med kon som utgångspunkt. Vi strävar efter att låta kon utmärka sig och vi levererar produkter till lantbrukare
med allt ifrån vallmaskiner, utfodring, stall, omsorg, mjölkning och energikällor. Dessutom kan vi skryta
med expertkunskap och erfarenhet av att hjälpa lantbrukare att få ut det bästa från deras produkter. Som
sådan är vår ingående kunskap om den fullständiga lantbrukscykeln – från början till slut – oöverträffad i
lantbruksbranschen.
Vi strävar efter en hållbar, lönsam och njutbar framtid för lantbruket.

Lely värnar om miljön.

Din Lely-distributör

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle,
Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway och Welger är registrerade varumärken hos Lely Gruppen. Lely reserverar
alla rättigheter med avseende på dess varumärken. Icke auktoriserad användning av ett varumärke som ägs av Lely eller användning av
ett varumärke som är förvillande likt eller riskerar att förväxlas med ett varumärke som ägs av Lely, utgör ett intrång på Lelys ensamrätt.
Alla rättigheter reserverade. Informationen som ges i denna publikation tillhandahålles endast i informationssyfte och utgör inte något
LHQ.B06416.SV.A

försäljningserbjudande. Vissa produkter kanske inte finns tillgängliga i vissa länder och levererade produkter kan skilja sig från de visade.
Ingen del av den här publikationen får kopieras eller publiceras genom utskrifter, kopiering, mikrofilm eller några som helst andra processer
utan föregående skriftligt godkännande från Lely Holding S.à r.l. Även om innehållet i den här publikationen har sammanställts med största
möjliga omsorg kan Lely inte ta ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av fel eller utelämnanden i denna publikation.

www.lely.com

Live Life Lely

