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Afgræsning er perfekt at kombinere med automatiseret malkning. 
Med Lely Grazeway R kan du nu få det optimale ud af din afgræsningsplan. 
Grazeway R giver dig indsigter i besætningens afgræsningsvaner, som 
er nyttige som administrationsværktøjer. Samtidig er systemet ideelt til 
automatisk registrering af afgræsning.
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automatisk registrering af afgræsning



Optimal administration 
af afgræsning
Oplysningerne fra systemet gør det muligt yderligere at optimere 
administration af afgræsning. Landmanden får udførlige oplysninger 
og indblik i hyppigheden og varigheden af den enkelte kos afgræsning. 
Systemet viser, hvornår køerne ofte er ude, og hvilke folde de foretrækker. 
Grazeway R ved også præcist, hvor en ko befinder sig på et givent tidspunkt, 
og det er praktisk i forbindelse med køer, der skal behandles eller separeres.

Kan knyttes til Lely T4C-
managementsystemet
Ved at sammenholde afgræsningsregistreringer med produktionstallene 
i managementsystemet T4C til Lely Astronaut malkerobotten, får 
du omgående indsigt i fodereffektiviteten for den enkelte ko og for 
besætningen som helhed. Det gør dig i stand til at administrere foder 
og afgræsning optimalt.
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Nøjagtig registrering 
af hver ko
Køerne går ud af stalden gennem Lely Grazeway 

selektionsboks eller malkerobotten Lely Astronaut og 

bliver genkendt og registreret undervejs. Når køerne 

kommer tilbage, bliver de helt automatisk og nøjagtigt 

registreret af Grazeway R. Den integrerede løkkeformede 

antenne genkender køernes bevægelser fra enhver 

position. Garanti for problemfri uhindret gennemgang.
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, 

Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector, 

Viseo, Voyager og Walkway er registrerede varemærker tilhørende Lely gruppen.

Lely forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til varemærkerne. Ethvert uautoriseret brug af Lely-ejede varemærker eller 

ethvert brug af et varemærke, der til forveksling ligner eller kunne skabe forveksling med et Lely-ejet varemærke, udgør en 

krænkelse af Lelys eksklusive rettigheder. Alle rettigheder er forbeholdt.

Oplysningerne, der gives i denne publikation, er givet udelukkende for oplysningernes egen skyld og er ikke ment som salgstilbud. 

Visse produkter vil muligvis ikke være i handelen i forskellige lande, og de produkter, der kan leveres, kan eventuelt afvige 

fra de illustrerede. Intet fra denne publikation må reproduceres eller udgives på tryk, som fotokopi, mikrofilm eller på nogen 

anden måde uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra Lely Holding S.à r.l. Selv om alle informationerne i denne publikation er 

indsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke drages til ansvar for nogen som helst skade, der måtte indtræffe som et resultat 

af eventuelle fejl eller udeladelser, der måtte være indeholdt i denne publikation.
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Fordele ved Lely Grazeway R:
• Nøjagtig og pålidelig
• Fuldt automatiseret
• Nem at bruge
• Klar information
• Optimal afgræsning




