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LELY L4C 
Kontrollerat belysningssystem

För kornas och lantbrukarnas välfärd samt en 
högre mjölkproduktion
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Lelys L4C – Ljus för kor: optimal 
belysningskontroll och distribution

Lelys L4C – Ljus för kor, är så mycket mer än bara ett antal lampor för belysning i din 

ladugård. Det är ett helt nytt och annorlunda sätt att belysa ladugårdar på. Detta nya 

system, som är det första av sitt slag, har utvecklats för att ge en optimal ljusfördelning 

i ladugården, med hjälp av särskilt designade armaturer. Tack vare det faktum att varje 

enskild armatur har sin egen förgreningslåda, kopplad till ett nätverk, har de individuella 

lamporna sitt eget belysningsprogram beroende på deras placering i ladugården. På så 

sätt tillhandahåller systemet korna med en optimal belysningsnivå i hela ladugården, 

med den lägsta nödvändiga elförbrukningen.
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Ljusets inverkan på 
mjölkproduktionen
Ordentlig belysning i ladugårdar säkerställer en 

optimal prestation hos korna. Det har bevisats att 

ordentlig belysning inne i ladugården, med ett 

optimalt tidsschema, kan resultera i en ökning av 

mjölkproduktionen på 6 till 10%.

Hur fungerar då detta?
Kor är känsliga djur, som prioriterar dags och 

nattrytmen högt. För att deras kroppar ska 

få tillgodogöra sig skillnaden mellan dessa 

tidsperioder fullt ut, är det nödvändigt med en 

viss belysningsnivå. Ett korrekt belysningsupplägg 

tillhandahåller korna med tillräcklig belysning under 

dagstid, och säkerställer även en viloperiod med 

mörker. 

Utomhus, under dagstid, så snart en viss nivå av 

dagsljus når näthinnan, skickar kons nervsystem 

en signal till hypofysen i hjärnan om att sänka 

utsöndringen av hormonet melatonin. Detta 

hormon orsakar sömnighet, höjer procentsatsen av 

kroppsfett och stör djurets produktionsförmåga. 

När nivån av melatonin sjunker, höjs nivån av 

ett annat hormon, nämligen IGF-I, i djurets blod. 

Hormonet IGF-I har den funktion, att det stimulerar 

djurets aktivitetsnivå och därmed även dess 

mjölkproduktion. Därför innebär mer ljus en ökning 

i mjölkproduktion.

I ladugårdar, särskilt på vintern, finns det vanligtvis 

inte tillräckligt med ljus för att uppnå den naturliga 

ljusnivån. Med korrekt belysningskontroll är det 

mest fördelaktigt för korna med en ljusstyrka på 

mellan 150 och 200 lux i en period om 16 timmar, 

kombinerat med en mörk period på åtta timmar. 

Under sommarsäsongen kan ljusnivån på det 

naturliga ljuset många gånger vara tillräckligt bara 

det, även om det under molniga, mörka dagar kan 

vara väldigt fördelaktigt med belysningskontroll 

även på sommaren.

How light stimulates the milk production.

Ljus som når näthinnan 
sänker utsöndringen av 
hormonet melatonin.

Eftersom melatonin resulterar i mindre aktivitet samt sömnighet, så innebär 
en sänkning av utsöndringen att kons produktionsförmåga höjs.

När nivån av melatonin sjunker, 
höjs nivån av hormonet IGF-I i 
kons blod. IGF-I stimulerar kons 
aktivitetsnivå, och därmed även 
dess mjölkproduktion.
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Lely L4C gör ljusa ladugårdar tillgängliga för alla

“ Med möjligheten att på förhand göra en beräkning av belysningsprogrammet, kan vi 

nu tillhandahålla en helt skräddarsydd belysningsplan, helt enligt dina behov. Allt detta 

kräver endast ett fåtal åtgärder.”

Under många år har det utförts forskning om hur 

ljus i praktiken påverkar kornas välfärd och deras 

mjölkproduktion. En viktig del av denna forskning 

fokuserar på belysning i ladugårdar. Detta har lett 

fram till det faktum att moderna ladugårdar numera 

är mycket mer öppna och att mer belysningsmaterial 

används. Ett intressant exempel på denna utveckling 

är ”växthusladugårdarna”, som det har byggts 

många av under de senaste åren, dock inte i Sverige 

ännu.

Till och med moderna ladugårdar, som kommer 

att vara användbara under många år framöver, är 

ofta väldigt mörka och dåligt upplysta. Men inte 

ens för en framåtskridande mjölkproducent är 

enbart belysningen ett skäl till att investera i en 

ny ladugård. Idag, med L4C, ljus för kor, erbjuder 

Lely ett väldigt prisvärt alternativ för att låta korna 

dra fördel av samma belysningsförhållanden som 

de skulle göra i de allra modernaste ladugårdar. 

Detta, och ännu mer: L4C är ett kontrollerat 

belysningssystem för ladugårdar, som kan utföra en 

avancerad och skräddarsydd belysningsplan.
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Lelys L4C kan utföra en avancerad, 
skräddarsydd belysningsplan

Efter att ha utfört beräkningar på en skräddarsydd belysningsplan kan L4C erbjuda 

det optimala antalet belysningsarmaturer innan installation, och dessutom kan flera 

alternativa lösningar tas fram, för att täcka alla olika behov.

Då varje enskild armatur är kopplad till ett nätverk 

genom en förgreningslåda, har varje lampa sin 

egen IP adress. Lampan kan därmed kontrolleras 

inte enbart från en kontrollbox, utan även från 

datorn. I detta L4C nätverk har en intelligent 

anpassningsfunktion gjorts, som gör det möjligt 

att installera belysningen med ett individuellt eller 

grupperat belysningsprogram.

Under perioderna i gryning och skymning, behöver 

inte alla lampor lysa för att kunna tillhandahålla 

en välbalanserad belysningsnivå i ladugården. Med 

en ljussensor ansluten tänds lamporna endast när 

ljusnivån utomhus är avsevärt lägre, och orskar en för 

låg belysningsnivå inne i ladugården. Detta kommer i 

slutändan att innebära besparingar i elkostnader, då 

inte alla lampor kommer att vara tända hela tiden. 

I L4C mjukvaruprogram kan installationen enkelt 

ändras, och den tid som varje lampa är tänd kan 

lätt kontrolleras. Detta gör det möjligt att ta fram 

ett effektivt utbytesprogram, som kommer att vara 

billigare och mindre tidskrävande än att byta ut 

glödlamporna en i taget.

Ritning över en ladugård med belysningssystemet, med markeringar på alla enskilda delar.

B.SensorA.Lighting fixturesD.Control box

C.PC with light plan
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Lelys L4C tillhandahåller lampor för varje 
situation

För en optimal koprestation är ett minimum 

på 150 lux* nödvändigt. I L4C-programmet 

kan denna nivå uppnås genom två olika 

alternativ: 1  Metallhaloidlampor eller 

2  Högtrycksnatriumlampor. Bägge armaturer 

har 400W-belysning.

Det finns även ett tredje alternativ i belysnings-

planen, 3  Metallhaloid 250W. Vanligen använt 

för lägre ladugårdsbyggnader, kor i sin samt 

anläggningar för kalvar. Eller endast

som belysningsprogram för en effektiv 

arbetsbelysningsmiljö.

Det fjärde alternativet som erbjuds är möjligheten 

att tillföra nattbelysning i ladugården med 

4  nattlampor. Kor kan inte se rött ljus, men det 

mänskliga ögat kan se det. Dessa lampor gör det 

möjligt att gå in i ladugården och se djuren utan 

att störa dem.

*)  1 lux = 1 lumen/m² (lux (lx): enhet för skenbar ljusintensitet, 
lumen (lm): enhet för uppfattad ljusstyrka)

2  : Högtrycksnatriumlampor 400W.

4  : Nattlampor.

1  och 3  : Metallhaloidlampor 400W (comes also in a 250W version).
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Fördelarna med Lelys L4C 
för dig och din besättning

Högre mjölkproduktion
Det har bevisats att en tillräckligt hög ljusnivå, och en konstant 

fördelning enligt ett tidsrelaterat schema, kommer att höja 

mjölkproduktionen betydligt för varje enskilt djur.

Helt automatiserat
Tack vare ljussensorn, i kombination med nätverket och 

inställningarna, kan ett helt automatiserat belysningssystem 

tillhandahållas, som tänder och släcker automatiskt, med en optimal 

ljusfördelning, utan att någon arbetstid behöver användas.

Energibesparande
Med belysningsplanen kan ett optimalt belysningsprogram beräknas 

med perfekt ljusfördelning, och med användande av endast ett 

minimalt antal armaturer. Armaturplatserna är gjorda av ett hållbart 

material av hög kvalitet, som har en väldigt lång livslängd, även i 

kraftigt förorenade ladugårdar. Då L4C anpassar sitt belysningsschema 

enligt det installerade programmet, i kombination med ljusnivån 

utomhus, kommer lamporna endast att vara tända när det är 

nödvändigt. Tack vare det unika faktum att varje enskild armatur 

har sin egen förgreningslåda kommer de individuella lamporna att 

tändas beroende på deras egna belysningsprogram och placering i 

ladugården.

Bättre välfärd för djuren
Det är inte bara dina mjölkkor som kommer att dra fördel av en 

optimal ljusfördelning, utan även dina ungdjur och sinkor. Det tas 

särskild hänsyn till dessa djur i hela belysningsprogrammet. Dessa djur 

föredrar en annan ljusfördelning, vilket enkelt hanteras automatiskt 

via L4C belysningsprogram.

Högre foderintag 
Den optimal ljusfördelningen medför även ett optimalt foderintag, då 

dags och nattrytmen blir maximalt optimerad.

Uttalanden från lantbrukare, 
som har varit med under 
försöken

“ Först var jag lite skeptisk när det gäller 

energibesparingarna med L4C, men nu är 

till och med jag övertygad.”

“ Med Lelys L4C belysningssystem behöver 

jag inte längre tänka på belysningen i 

ladugården, när jag väl har gjort alla 

inställningar i datorn.”

“ En ny ladugård är planerad om cirka tio 

år, men med L4C belysningssystem drar 

mina kor redan nu fördel av en optimal 

ljusfördelning.”

“ Tack vare att varje enskild lampa har 

sina egna inställningar, uppnås den bästa 

tänkbara belysningen.”



Lely really cares for the environment.

Live Life Lely
www.lely.com

Lely, Astronaut, Atlantis, Hibiscus, Lotus, Splendimo, Astri, Astrodata, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, 

Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, 

Shuttle, T4C, Viseo och Voyager är registrerade varumärken hos Lely Gruppen. Den exklusiva rätten att använda 

dessa namn tillhör företagen i Lely Gruppen. Alla rättigheter reserverade. Informationen som ges i denna publikation 

tillhandahålles endast i informationssyfte och utgör inte något försäljningserbjudande. Vissa produkter kanske inte 

fi nns tillgängliga i individuella länder, och de produkter som tillhandahålls kan skilja sig från de som illustreras. Ingen 

del av denna publikation får kopieras eller publiceras genom tryck, fotostatkopiering, mikrofi lm eller någon som helst 

annan process utan att skriftligt tillstånd först har getts av Lely Holding S.à r.l. Även om innehållet i denna publikation 

har satts samman med största möjliga omsorg, kan Lely inte hållas ansvarig för några som helst skador som må 

uppstå som en följd av felaktigheter eller uteblivanden i denna publikation.

60 år av ohämmade framsteg inom lantbruket

Redan i början av förra seklet, när Cornelis och Arij van der Lely var barn och lekte 

med en låda Meccano, höll de på att utveckla sina ideér för att underlätta det tunga 

fysiska arbetet inom lantbruket. Med uppfi nnandet av fi ngerhjulsslåttern för hö 1948, 

fastslogs Lelys namn som lantbruksverksamhet. Efter detta följde utvecklingarna 

varandra i rask takt. Runt 1958 började Lely utveckla och producera en unik 

gödselspridare. Lely introducerade 1965 Lely Lotus krokformade fi nger med sin unika 

form. Lelys stora genombrott kom dock i samband med utvecklingen av Lelyterra 

kraftharv 1968. Denna utveckling signalerade även företagets internationalisering. 

1983 skedde ett stort framsteg för slåttermaskiner genom introduktionen av 

den moduluppbyggda knivbalken. Men mjölkningsroboten, som introducerades 

1992, är otvivelaktligen den viktigaste uppfi nningen för mjölkproducenter under 

nittonhundratalet.

Även under det inspirerande ledarskapet av den andra generationen Van der Lelys, 

letar företaget konstant efter nya metoder att förbättra livet för mjölkproducenterna, 

såväl fi nansiellt som socialt. I tillägg till introduktionen av slåttermaskiner och vändare 

med de största arbetsbredderna, passar även utvecklingen av det ökande antal 

automatiserade utrustningar för ladugårdar in väl med detta mål. Och... vårt 60-års 

jubileum utlovar många bra saker inför framtiden!
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