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Gør din virksomhed klar
til fremtiden

Landbruget står over for enorme udfordringer over de kommende
årtier. Landbrugsentreprenører er nødt til at holde trit med den hurtige
befolkningstilvækst og behovet for at levere mad til gradvist mere
konkurrencedygtige priser. Dette skal alt sammen nås på en bæredygtig
måde ved en løbende reduktion af CO2-udslip.
Landbrugsbranchen er karakteriseret ved entreprenører, der udmærket
er klar over, at de overlader deres virksomhed til fremtidens generationer.
Det er ikke anderledes hos Lely. Vi udvikler fortsat vores viden og produkter
til fremtiden, så du uden problemer kan klare nye udfordringer.

Kommentarer fra vores brugere verden over
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Lelys måde

at drive
landbrug på én mand,
to millioner liter mælk
Den mest pålidelige medhjælper, man kan
forestille sig
At investere i et Lely Astronaut robotmalkesystem betyder ansættelse af den mest
trofaste medarbejder, du kan forestille dig. Denne robot-medarbejder vil malke for
dig 24/7 i årene fremover. Den er fleksibel og fuldstændigt klar til at gøre en ko klar
til malkning, påsætte pattekopperne, sætte dem på igen, om nødvendigt, fjerne
dem igen efter malkningen og udføre efterbehandling.

Det er et ønske også at opnå en forøget
arbejdsproduktivitet, så man sikrer en sund
mælkeproduktionsvirksomhed i fremtiden.

Ganske anderledes end at robotisere en malkestald
Takket være Lely Astronaut robotmalkesystemet kan mange faktorer kontrolleres på
individuelt ko-niveau; faktorer, der ikke kan kontrolleres i en konventionel

Vores udfordring ligger i at opnå flere liter

malkestald. Vellykket robotmalkning er en ny stil inden for bedriftsledelse, hvor

mælk pr. medarbejder på en dyrevenlig

beslutningerne overføres fra landmanden til koen. Det drejer sig meget om tidlige

måde. Vi mener bestemt, at det er muligt
for kun én mand at malke to millioner liter

advarselssignaler. Du kan igen behandle dine køer individuelt… og det resulterer
i forbedret sundhed blandt køerne, kortere kælvningsintervaller og reducerede
fodringsudgifter for blot at nævne nogle få ting.

om året. På mælkeproduktionsbedrifter,
der anvender konventionelle malkemetoder
2 gange om dagen, vil det være muligt at
opnå en produktionsforøgelse på 10 til 15%
ved brug af vores malkerobot.

“Man bør altid give sig selv den udfordring
at forbedre ens bedriftsledelse og ens
resultater. Vi har allerede malket med
malkerobotter i omkring 12 år, men vi er
stadig interesserede i at forbedre tingene.”

Fru Guibert, Frankrig
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Bæredygtige aspekter spiller en stadig vigtigere rolle
i mælkeproduktion. Dyresundhed og trivsel bliver mere og
mere vigtig. Forbrugeren kræver en dyrevenlig produktionsmåde
fra landbrugsindustrien. Koen skal have et dejligt, sundt og
længere liv kombineret med en øget mælkeproduktion i dens
levetid. Udfordringen for mejeriindustrien er at opnå disse krav
på en rentabel måde.

Ubegrænset adgang til de grundlæggende behov
Lely mener, at køerne skal have fri adgang til malkningen. Det er vigtigt, at køerne
kan hvile sig tilstrækkeligt og lette presset på deres fødder og ben, for at de vil
besøge robotten og foderbordet regelmæssigt. Hvis vi begrænser et eller flere at
disse grundlæggende behov, påvirker det koens adfærd og derfor også
mælkeproduktionen. Lelys tilgang til bæredygtigt landbrug er derfor, at give koen
ubegrænset adgang til disse grundlæggende behov uden nogen begrænsninger.
Lely Astronaut er som alle vores produkter udviklet med dette for øje.

“Mit primære mål er at køre et bæredygtigt
landbrug, og robotten hjælper mig med at
opnå dette ved at øge koens levetid og opnå
flere kælvninger og samtidig opretholde en
daglig produktion på mindst 3.800 kg med et
gennemsnit på 36 kg pr. ko.”

Udfordringen ved

bæredygtig

mælkeproduktion

Yoshitsugu Mori, Japan

Byg omkring koen
Lelys Astronaut robotmalkesystemet er udviklet til at forbedre både din egen og dine
køers trivsel. Koen har for eksempel den nemmeste indgang til robotten og tvinges
ikke ind i koboksen i en bestemt stilling. Behandling af patterne og påsætning af
pattekopper udføres meget hygiejnisk for at øge yversundheden. Der indsamles
også en masse data, der hjælper landmanden med at få vist sygdomme og stigning i
hele bestandens sundhedsstatus.
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GRÆSNING OG ROBOTMALKNING
Græssende køer på en mark er et billede, der sættes stor pris på
af køer, landmænd og forbrugere. Fordelen ved græsning med
et automatisk system er, at kraftfoderet i robotten ikke er den

Fri kotrafik

eneste motiverende faktor. Frisk græs to gange eller måske tre

Inden for fri kotrafik bestemmer koen, hvornår hun vil spise, blive malket eller ligge

gange i løbet af 24 timer fører til balancerede og regelmæssige

ned, og derved forbedres koens trivsel. Når vi tager os af vores køer og yder en

besøg sammen med et mindsteniveau af kraftfoder, hvis der er

ekstra indsats for koens komfort, så er vi i stand til at forlænge mælkeproduktionen

behov for det.

i koens levetid. Tilstrækkelig plads i stalden giver også koen mulighed for at udvise
sin naturlige adfærd, hvilket fører til bedre trivsel for koen.

Lely Astronaut

Korrekt fodring

Område før malkning

Køernes foder påvirker ikke alene foder-/mælkeeffektiviteten, men generelt

Område efter malkning

også koens helbred samt reproduktions- og stofskifteforstyrrelser. Hertil kommer

Lely Grazeway

indflydelsen på besøgsadfærden i robotten. Lely Vector, det automatiske
fodringssystem, sikrer frisk, fleksibel fordring 24/7 i henhold til koens behov. Systemet

Separation

tilbyder en perfekt synergi i kombination med Astronaut robotmalkesystemet.
Græsareal 1

Græsareal 2
Græsareal 3

KOENS SYV GRÆSAREALPRIVILEGIER
(‘THE COW SIGNALS DIAMOND®’)

Foder

Vand

Hvordan sørger vi for koens sundhed samtidig med, at vi
opretholder et produktivt liv for den? Vi er nødt til at
kunne forudse de syv græsarealprivilegier (‘The Cow
Signals Diamond®’): tilstrækkeligt vand, lys, plads, foder,
hvile, luft og sundhed. Overfyldte stalde samt lange

Plads

Lys

Sundhed

ventetider på adgang til malkning og fodring er for
eksempel blevet påvist at påvirke den tid, køerne har til
rådighed til spisende og liggende adfærd.

© copyright cowsignals.com, Nederlandene
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Hvile

Luft
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Lelys Astronaut A4
robotmalkesystem

DE TRE STØRSTE
ÅRSAGER TIL HVORFOR

Koen sættes i centrum

Højeste mælkekvalitet

Vi ser det som vores fornemste opgave at gøre
robotmalkning til en succes også på din gård.
For mere end tyve år siden introducerede vi den første malkerobot på verdensplan:
Lely Astronaut. Selvom vi siden har forbedret systemet på en lang række
punkter, så er den Astronaut, som vi tilbyder i dag stadig baseret på de samme
afprøvede ideer. Lely Astronaut forbedrer din livskvalitet, mens den sikrer

Mere kontrol

den bedste dyresundhed og dit investeringsafkast. Du opnår også fordele fra
et enestående sæt ledelsesinstrumenter til overvågning af mælkekvalitet,
foder-/mælkekonverteringsforhold for den enkelte ko eller for hele bestanden.
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Lely Astronaut A4

Koen

sættes i centrum
Vi har klart afstået fra at automatisere selve malkehandlingerne.
I stedet har vi opbygget et koncept rundt om koen for at være
sikre på, at køerne kan lide at blive malket i et system med lav
tærskel. Vores unikke robotarm-koncept samt I-ﬂow-konceptet
med hurtig ind- og udgang fra boksen er nogle klare eksempler
på denne strategi.

Så få forhindringer som muligt
Robotmalkning er forskellig fra konventionel malkning på mange måder. En af de
vigtigste forskelle er, at koen kan blive malket i bedre overensstemmelse med
dens naturlige adfærd. For at maksimere fordele herved har vi set efter
muligheder for at skabe et miljø, hvor koen kan blive malket under optimale
forhold med så få hindringer som muligt.

Den bedste besøgsadfærd
Den mest revolutionerende egenskab ved Lelys Astronaut A4 er gennemgangsdesignet på koboksen, det såkaldte ’I-flow’-koncept. Takket være dette, går koen
lige ind i og ud af boksen uden at skulle dreje. Dette gør det lettere for koen,
afkorter oplæringstiden og forøger gennemstrømningen af køer og derfor
robottens kapacitet.

150 KG MERE PRODUKTION PR. DAG
Lely udførte en benchmarkanalyse på flere tusind
I-flow-robotter og tusindvis af tidligere robotter uden

+ 4%
KAPACITET

INGEN I-FLOW

I-flow-konceptet for at få et tydeligt billede. Den mest
slående konklusion er, at bokstiden er blevet reduceret
med næsten 4% pr. besøg. En kortere behandlingstid har

“Der var en ko, vi altid
skulle føre hen til robotten.
Men nu – med den mere åbne indgang
på Astronaut A4-robotten – kommer selv
denne ko frivilligt forbi regelmæssigt.
Hun kommer faktisk for ofte!”

en direkte effekt på malkerobottens kapacitet. På en gård
med 120 køer udgør dette en ekstra produktionskapacitet
på 150 kg pr. dag.

I-FLOW

Lyndon Williams, Wales, UK
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Lely Astronaut A4
TI FORDELE VED LELY ASTRONAUTROBOTARMEN
1.	Ko-venligt design.
2.	Pattekopper sikkert parkeret i armen.
3.	Mere effektiv rengøring og stimulering.
4.	Den hurtigste pattedetektion.
5.	Skræddersyet malkning gennem dynamisk

Lely Astronauts
robotarm –
på handlingen

tæt

pulsering.
6.	Afslappet malkning ved færre armbevægelser.
7.	Nøjagtige målinger af mælkekvalitet tæt på,
hvor det sker.
8.	Aldrig en kop på gulvet.
9.	Energibesparelser ved færre bevægelser.
10.	Robust konstruktion og holdbare materialer.

Lely Astronaut-robotarmen er et gennemprøvet, enestående koncept. Armen bliver under koen
og styrer hele malkeprocessen. Da næsten alle sensorer sidder i selve armen, udføres måling tæt
på yveret, og er derfor mest nøjagtig.

Hurtig påsætning og ingen
unødvendige bevægelser
Hurtigheden ved påsætning og nøjagtighed er vigtige
faktorer vedrørende robottens kapacitet.
Vores pattedetektionssystem (TDS) har en 3-lags
scanningsteknologi, der sikrer hurtig og præcis detektion
af patterne. Det eliminerer unødvendige armbevægelser,
er langt blidere for koen og giver den hurtigst mulige
påsætning på alle typer yvere.

Holdbar konstruktion
Den robuste arm, der styres pneumatisk, er bygget
således, at selv om koen skulle stå på den, bliver den ikke
ødelagt.
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Lely Astronaut A4

Fornyelser, der i den grad

betalte sig
Fleksibilitet ved opsætning af din
stald

Skræddersyet malkning

Den centrale boks er en væsentlig bestanddel af Lely

mælkekvalitetskontrol, foretager Lelys 4Effect Pulsator

Astronaut A4 robotmalkesystemets modulopbyggede

dynamisk pulsation for hver kirtel. Dette garanterer en

konstruktion. Det har et centralt vakuum- og

korrekt individuel behandling af koen og dermed

rengøringssystem til op til to koenheder. Den centrale

skræddersyet malkning.

enhed er uafhængig, og en konfiguration med to bokse
kan klares med en afstand på op til 30 meter.

Frihed og hurtig pattedetektion

Med det informationsflow, der kommer fra Lelys MQC

I-flow til nem indgang og udgang
Takket være I-flow-konceptet, går koen lige ind i og ud
af boksen uden at skulle dreje. Dette gør det lettere for

Den gode besøgsadfærd beviser, at køerne kan lide at

koen, afkorter oplæringstiden og forøger

besøge Lely Astronaut malkerobotten. Et af nøglesucces-

gennemstrømningen af køer.

kriterierne er den plads, som koen har, mens den malkes.
Boksen med tre åbne sider skal ikke holde koen fast på
nogen måde. Et 3D-kamera overvåger koens bevægelser,
og det resulterer i en perfekt armposition for at sikre
hurtig detektion, påsætning og aftagning.

BEDRE RENGØRING OG STIMULERING MED
BØRSTER
Undersøgelser har vist, at de unikke børster, der roterer
mod hinanden – sammen med de præcise armbevægelser
– garanterer op til 40% mere effektiv rengøring og
stimulering i sammenligning med konventionelle systemer.

“I sidste ende valgte vi Lely på grund
af robotarmens enkelthed, som for
eksempel snorene på pattekopperne, der
forhindrer, at kopperne falder på gulvet.”

+ 40%

RENGØRING OG STIMULERING

Jens Jensen, Danmark
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Lely Astronaut A4

Sammen

holder vi af mælk

DEN BLIDE MÅDE AT TRANSPORTERE
MÆLK PÅ
Trykluft skubber mælken hen mod tanken, uden
at mælken bliver ødelagt af roterende skovlhjul.

Uanset, om det drejer sig om vores sensorer, vores innovative og unikke måde at behandle
mælken på i vores system eller den måde, vi rengør patter og yverbund på, er vi hele tiden på
udkig efter at opnå den højeste mælkekvalitet. MQC, vores unikke Lely-mælkekvalitetskontrol
gør det muligt for dig kun at levere førsteklasses mælk.
PATTEKOPPERNE RENGØRES MED DAMP
MELLEM ALLE MALKNINGER

Et unikt sæt af måleinstrumenter
til måling af mælkekvalitet

Effektiv mastitisovervågning
pr. malkning

Lelys MQC (mælkekvalitetskontrol) sidder inde i armen

Det kan spare dig for udgifter til reduceret

typer rengøring i løbet af dagen.

på robotten lige ved siden af yveret. Under malkningen

mælkeproduktion samt læge- og arbejdsomkostninger,

Lelys Pura-damprengøringssystem, der fås som tilvalg,

bliver mælken konstant kontrolleret, kirtel for kirtel. Det

hvis du kan forhindre mastitis. MQC-C-enheden til

rengør pattekopperne direkte med opvarmet damp, som

giver dig afgørende informationer om mastitis, fedt og

somatiske celletalsmålinger, der fås som tilbehør, har stor

efterfølges af en kort skylning med rent vand.

protein og laktose, så du har styr på mælkekvaliteten og

betydning, når det gælder overvågning af yversundhed.

koens sundhed. Det gør det muligt for dig hurtigt at

Det integrerede system overvåger SCC pr. malkning pr.

gribe ind og opnå en optimal mælkekvalitet.

ko på en yderst effektiv måde. Alarmerende afvigelser

Børster rengør bedst
Børsterne fjerner snavs og gødning fuldstændigt, også

Robottens Lelywash-rengøringssystem udfører forskellige

registreres og meddeles til dig. Det giver dig konstant
kontrol med yversundheden hos alle køerne i bestanden
for de laveste omkostninger.

selvom det sidder fast. Det er det eneste
rengøringssystem, der rengør området omkring patterne,
som pattekopperne kan berøre samt på yverbunden tæt
på patterne. Hele systemet bliver grundigt desinficeret
efter malkning af hver ko, hvilket forhindrer smitte fra
den ene ko til den anden.

“Hvis du kommer og tager min MQC-C,
så kan du tage hele robotten, for jeg kan
ikke arbejde uden den mere!”

Wyn Evans, Wales, UK
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Lely Astronaut A4

kontrol,

Mere
mere frihed
Få kontrol med din
mælkeproduktionsbefrift
med Lely T4C

Fremtiden er deling af oplysninger

Hvad enten du er i stalden, på kontoret, marken eller

Når mælkeydelsen kombineres med mængden af

hjemme, så giver T4C (Time for Cows) managementsystemet
dig fuldstændig kontrol over din mælkeproduktionsbedrift.
Systemet ved præcist, hvad der sker i stalden, og fungerer
som bibliotek, styresystem, opsynsmand, personlig assistent
og underviser på samme tid. Lyder det indviklet? Dette
managementsystem er tværtimod meget nemt at bruge!

Lely T4C har helliget sig din succes

Ved deling af oplysninger blandt Lely-udstyret
opnås ny indsigt til forbedring af landbrugsledelse.
grovfoder, der distribueres af Lelys automatiske Vector
fodringssystem, fortæller T4C dig konstant, hvilken
fodereffektivitet du opnår.

Dynamisk tilgang er næste skridt
Det næste skridt i landbrugsledelse er en dynamisk
tilgang til koen. Det handler ikke længere om køer, der

Med over tyve års erfaring var vi i stand til at udvikle

producerer mælk, men snarere om at opnå de bedste

det eneste dedikerede landbrugsmanagementsystem

økonomiske resultater. DLM-modulet, der fås som tilvalg,

til robotmalkning; Lely T4C. Systemet indsamler og
registrerer alle de data, som Lely Astronaut robotterne
leverer via de mange sensorer. Det analyserer og
præsenterer kun tydelige og brugbare oplysninger, der
hjælper dig med at foretage strategiske og driftsmæssige
beslutninger nemmere og hurtigere.

forbinder mælkeproduktion med mælke- og foderpriser.
Modulet beregner automatisk den bedste mængde
kraftfoder og det bedste interval mellem malkninger pr.
ko. Konstant overvågning forbedrer forholdet mellem
omkostning og fordel.

Forbind og få kontrol med
Lely-udstyr

Del for at forbedre;
kontrollér benchmarken!

Lely T4C-managementsystemet forbinder alt Lely-udstyr,

Hvis du virkelig ønsker at se muligheder for forbedringer,

der samler eller bruger oplysninger. Det fungerer rigtig

kan du dele dine egne resultater med andre Astronaut-

nemt. Hvis du for eksempel kombinerer robotmalkning

brugee. T4C giver selvfølgelig allerede et godt overblik

med græsning, så kontrollerer Lely Grazeways

over dine egne resultater, men når du ser, hvordan dine

selektionsboks først, om en ko må forlade stalden. Hvis

kolleger gør, får du indsigt i forskellige aspekter af din

koen er blevet malket for nyligt, giver T4C tilladelse til at

gårds ydeevne.

lågen til græsarealet bliver åbnet.
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Lely Astronaut A4

LELY T4C – MODERNE LANDBRUGSLEDELSE
PÅ DEN NEMME MÅDE

FORBUNDET
Lely Astronaut automatisk
malkesystem

Lelys automatiske
Vector fodringssystem

UDSTYR
Lely Cosmix
fodertrug

Lely Grazeway
selektionsboks
Lely Calm
drikkeautomat

Lely Qwes sundheds- og
reproduktionsovervågning
Et unikt halsbånd til ko-identifikation
med aktivitetssensor, der kortlægger
sundhedsproblemer og koens tidligste
brunststadie.

T4C kommunikationsenheder

Oplysninger fra Lelys Astronaut

Oplysninger fra Lely Qwes

Oplysninger fra Lely Grazeway

• Mælkens farve (pr. kirtel).

• Antal minutter koen tygger drøv.

• På baggrund af tiden siden sidste

• Mælkens fedt-/proteinindikation.

• Koens aktivitet.

malkning, bliver koen ført til det

• Mælkens laktoseindikation.

• Hvor koen står i stalden.

specifikke område.
• På baggrund af kundebehov og gårdens

• T4C kontor-pc.

• Mælkens konduktivitet (pr. kirtel).

• T4C robotkontrolpanel

• Mælkens temperatur.

Oplysninger fra Lely Cosmix

opsætning, bliver koen ført direkte til det

• Mælkens somatiske celletalskategori pr. ko.

• Foderindtagelse.

specikke område.

Med Lely T4C-benchmark er det

• Koens vægt.

• Restfoder.

muligt at sammenligne oplyninger om

• Mælkeproduktion.

bedriftsledelse med bedriftkolleger fra

• Foderindtagelse.

Oplysninger fra Lely Vector

• Mælkindtagelse.

hele verden.

• Restfoder.

• Grovfoder pr. gruppe.

• Vægt.

• Mælkeproduktion.

• Malketid/døde malketider.

• Fodereffektivtet.

• Mælkekvalitet.

• (Maks.) mælkehastighed.

• Koens aktivitet.

• Antal malkninger.

(Manager-model).
• T4C InHerd telefon/tablet.

Analyserede oplysninger
• Koens sundhed.

Benchmark

Oplysninger fra Lely Calm

• Antal afvisninger.
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Lely Astronaut A4

TILGÆNGELIGE VÆRKTØJER TIL LELY T4C INHERD

Fra kontoret
til

	FarmSetup

bestanden

Vi mener, at landmænd skal tilbringe det meste af tiden med deres bestand og tage sig
godt af deres køer. Landbrugsledelse er ikke et kontorjob, og derfor omfatter Lely T4C to

	Opret og redigér brugerkonto og skiftehold til din
bedrift.

	Today
	
Kontrollér dagens opgaver.

	HowTo
	Kontrollér, hvordan en opgave skal udføres.

brugergrænseflader, der er baseret på det samme system. Pc-versionen giver et perfekt overblik
på en stor skærm, så man kan træffe strategiske beslutninger. Den mobile InHerd-version viser
dine strategiske oplysninger som driftsmæssige alt-hvad-du-behøver-at-vide-data og giver dig
værktøjer til at kontrollere, handle og forbedre. Hvor som helst, når som helst.

	SystemToday
	Kontrollér, hvilken forebyggende vedligeholdelse dit
Lely-udstyr skal have i dag.
	Cow
	Kontrollér oplysninger om de enkelte køer, og indstil de
korrekte handlinger.

Kontrollér, handl, forbedr... færdig!
Lely T4C InHerd er en kombination af værktøjer til

	FarmNotes

din mobile enhed. T4C InHerd giver dig mulighed

	Kommunikér hurtigt og effektivt med andre InHerd-

for at kontrollere, hvor der er mest brug for din

brugere på gården.

opmærksomhed: ledelse efter undtagelse.
Det hjælper dig til at handle præcist ved at coache dig

	Signals

til at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt og på det

	Ved besked, hvornår en robot stoppede malkningen.

rigtige sted. Og den hjælper dig med at forbedre dine
resultater ved at give dig bedre indblik i din ydeevne. Det
fører til en mere effektiv arbejdsgang og mere ro i sindet.

En mere effektiv arbejdsgang
For en landmand betyder ‘fuld tid’ ikke fra otte til
fire. Derfor forstyrrer Lely T4C ikke landmanden med

	FarmBeats

“Takket være Lely T4C InHerd, fik jeg
skiftet mine daglige rutiner, og det gjorde
min arbejdsmåde meget mere effektiv.”

	Kontrollér din bestand og dine malkerobotters ydeevne.

irrelevante oplysninger. Takket være vores lange baggrund
inden for malkerobotter, har vi lært hvordan, hvornår og
hvilke oplysninger, der er brug for. Resultater fra Lely T4C
udviklede sig fra godt-at-vide til skal-vide-oplysninger. På
den måde ved du præcis, hvad du skal gøre, og derfor har
du mere tid til de gode ting i tilværelsen. Nyd det!

Geeske van de Streek, Holland

24

25

Lely Astronaut A4

ARBEJD MERE SMART!
Det er velkendt at i gennemsnit, så kræver 20% af
bestanden 80% af den tilgængelige arbejdskraft. Derfor
er det godt at vide, at det er muligt at styre bestanden
med ikke mere end ti berøringer pr. ko pr. laktation. For
at opnå det skal man have en smart staldindretning med
god ruteføring, separation og behandling. Du får mere
end blot malkning ved at skabe en logisk arbejdsgang
omkring Astronaut malkerobotten.

Aftørring

Vaccination

Hovtrimning 1

Kælvning

Hovtrimning 2

Frisk

Graviditetskontrol

Vores staldkonstruktioner
resulterer i mælkeproduktionssystemer, der er perfekt

afbalancerede

Avl 2

Første malkning
Avl 1

“En af årsagerne til den høje produktion
på gården er disciplin og rutine, som
er nøglefaktorer for en vellykket
landbrugsdrift.”

Arbejdsgange ved robotmalkning
Vores arbejdsgange, der er særligt udviklede til
robotmalkning, giver dig og dine medarbejdere de

I mere end to årtier har Lely været involveret i robotmalkning og ledelse af
robotmælkeproduktion og har fået stor erfaring i staldindretning. En stald, der er gearet til
robotmalkning og daglig ledelse, gør det nemmere for både landmand og køer.
Ny konstruktion giver mulighed for at tilpasse stalden helt efter ledelsens og hysdyrenes behov.

nødvendige værktøjer. En smart staldindretning,
Alberto Beunza, Spanien

gennemtænkte rutiner og disciplin kan gøre en stor
forskel i, hvor effektiv arbejdskraften er.
Proces

Opgaver

Arbejde

Rutiner

Lely støtter med optimering af staldindretning i processen med planlægning og opbygning.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aftale om
købsdetaljer

Råd om
staldkonstruktion

Managementtræning til
robotbedrifter

Klargøring af T4C

Kontrol: Konstruktion
og logistikplan

Råd om fodring og
kontrol med køerne

Fra den første interesse

succesfuld

“Det er vigtigt, at specialister er til
rådighed i overgangsperioden for
at sikre dig, at tingene går glat og
til at hjælpe dig med det samme,
når det er nødvendigt.
Lely havde glimrende ordninger
i den henseende.”

til
robotmalkning

En vellykket mælkeproduktionsbedrift bliver nødt til at fokusere på vigtige faktorer som
foderstyring, pasning, avlsprogram og ansatte. Spørgsmål, der skal besvares, kan for eksempel
være: Hvad er den bedste ruteføring i stalden? Hvordan høstes og opbevares afgrøderne?
Hvad har ledelsen og medarbejderne brug for?
Tidslinjen på denne side viser den ideelle hændelsesstrøm i retning af en vellykket opstart.
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Tobias Wagner, Tyskland

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kontrol: Leverede
produkter og træning

Start malkning

Træning i anvendelse og
management af T4C

Fjernsupport og råd

Kontrol af tilfredshedsniveau

Analyse og råd
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Mælkeproduktion er noget,
vi
for

lever

Hvis man kommer fra en gård, ved man, hvad det vil sige at stå op tidligt om morgenen.
Vi kender til at tilbringe timer i stalden dag ud og dag ind for at sørge for optimal behandling
af besætningen. Vi forstår, hvordan du arbejder, og hvorfor. Vi ser det som vores fornemste
opgave at gøre robotmalkning til en succes – også på din gård!

Mere end bolte og software
Vores ekspertkonsulenter med hands-on-erfaring
står for optimering af din bestands ydeevne og
sørger for, at du får det optimale udbytte ud af
vores produkter og tjenester. Vores passion for
innovation stopper ikke ved de tekniske funktioner
i vores produkter, men går langt videre og omfatter
alle praktiske og ledelsesmæssige aspekter af din
mælkeproduktion.

Lely Center-koncept – dedikeret
og uddannet
Lely-gruppen har udviklet Lely Center-konceptet
for at sikre, at professionel salg og service er

“Produktet er kun så godt som de
mennesker, der står bag det. De må
hjælpe dig, og det gør folkene hos Lely.
Folk har spurgt, om det var en svær
beslutning omkring hvilken robot, vi
valgte. Det var det ikke for os, for vi så
den passion, som Lely har for robotter.”

tilgængelig vedrørende Lelys produkter i lokale
områder over hele verden. Vi sørger for, at alle
vores serviceteknikere er opdaterede med de nyeste
teknikker, og at de er uddannede og bliver afprøvet
på deres faktiske viden. Og de står naturligvis til
rådighed 24/7.
Steve og Lori Dockendorf, USA
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Vi tilbyder dig de

laveste

ejeromkostninger
Vi er klar over, at en Lely Astronaut malkerobot i første omgang er noget af en investering,

Astronaut malkerobotten kræver maksimalt fire
vedligeholdelseseftersyn om året. Systemets moduldesign
sikrer en nemmere måde af udføre serviceeftersyn. Unik
i mejerisektoren: Servicekontrakter udfærdiges baseret
pr. malkning, og du har også mulighed for at få en
fuldstændig omfattende service-kontrakt, hvor alt er
inkluderet!

Mindre vandforbrug
Lelys Astronaut har et meget effektivt vandforbrug på

men du skal ikke bare se på investeringen. Det er ikke bare den oprindelige investering, der

grund af, at der ikke er behov for rengøring af gulve,

tæller, men alle omkostninger i de kommende år!

da pattekopper ikke kan falde på gulvet, og yverne er

“Med Lelys Astronaut er effektiviteten i
produktionsomkostninger, såsom vand,
sæbe, el og foder, fremragende.”

børstet i stedet for at bruge vand.

Afprøvet holdbarhed

Udviklet til at være pålidelig

Mindre bevægelser, mindre energi

Vi garanterer en lang levetid og en betydelig

Lelys teknologi er naturligvis udviklet ved løbende

Den vigtigste energibesparelse er de væsentligt mindre

gensalgsværdi, gennem brug af førsteklassesmaterialer

forbedringer af design og komponenter til pålidelighed

bevægelser for tilslutning og fjernelse af pattekopperne.

og ved at begrænse antallet af bevægelige dele. Baseret

året rundt. Nogle af de vigtigste komponenter i robotten,

Det gør Astronaut-armkonceptet til det mest

på de første tyve år af Lelys Astronaut robotter i handlen,

såsom vakuumpumpe og laseren, er omfattet af en fem

bæredygtige. Desuden sparer Lely en masse energi ved

kan det konkluderes, at i økonomisk henseende skal

års garanti. Robotrammen er omfattet af ti års garanti.

at bruge et pneumatisk system til malkerobotter samt

robotterne afskrives over en femten års periode.

32

De laveste serviceomkostninger

tilhørende udstyr i stalden, såsom selektionsporte.

Jean-Philippe Côté, Canada
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Lely Finance –

pålidelig,

sikker og fleksibel

Vores dygtige branchespecialister er klar til at give dig de finansielle produkter og tjenester, som
du har brug for, for at opfylde dine forretningsmæssige mål og holde dig konkurrencedygtig.
Lely Finance tilbyder dig mulighed for at erhverve det mest innovative mejeriudstyr ved hjælp af
en finansiel løsning, der er skræddersyet til din mælkeproduktion.

Fleksibel finansiering

Nøglefordele

Lely Finance tilbyder en bred vifte af finansierings- og

• Lave månedlige betalinger.

leasing-programmer, der er udpeget til at opfylde dine

• Skattefordele.

driftsmæssige behov og din likviditet. Du er i stand til at

• Finansiering uden for balancen.

arrangere finansiering på salgsstedet baseret på pålidelig

• Altid mulighed for den nyeste teknologi.

og sikker rådgivning fra vores finansielle specialister.

• 100% finansiering.

Finansiel leasing
Hvis du ønsker at eje dit Lely-udstyr, men er på
udkig efter en måde at sprede investeringen over
en længere periode, skal du vælge finansiel leasing.
Når kontrakten udløber, har du fuldt ejerskab over

• Bevarelse af kapital.
• Faste betalinger.
• Fastholder kredit.
• Fleksibilitet.
• Mulighed for køb og fornyelser.

mælkeproduktionsudstyret.

Driftsmæssig leasing
Hvis du er på udkig efter betydelige likviditetsbesparelser,
og hvis du ikke er interesseret i ejerskabet af dit
Lely-udstyr, og ønsker at få den nyeste teknologi, skal
du vælge driftsmæssig leasing. Når kontrakten udløber,
kan du vælge enten at forny kontrakten og opgradere
til den nyeste model, der er til rådighed, forlænge den
eksisterende kontrakt eller købe det udstyr, du har haft
i brug.

“Med denne finansielle leasingordning
ved jeg præcis, hvad mine månedlige
afdrag vil være de næste ti år.
Renteudgifterne ligger fast, og jeg skal
ikke bekymre mig om prisudsving.”

LELY TAURUS, ET ATTRAKTIVT ALTERNATIV
Lely Taurus-certificerede brugte Astronaut malkerobotter
har en kendt historie, kan opgraderes til den nye ejers
KLAR TIL
MANGE ÅR

OPGRADERET

CERTIFICERET

GARANTI

ønsker, og er klar til at malke i mange år. De er fuldt ud
efterset og gennemtestet, og der ydes et års garanti.
Sander Bouma, Holland
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5

6

Et udvalg af vores

forbedringer til

7

8

moderne mælkeproduktion

1

1.	Lelys automatiske Vector
fodringssystem.

7.	Lely Grazeway selektionsboks.
8.	Lely Calm drikkeautomat.

2.	Lely Juno automatisk foderskubber.

9.	Lely Commodus sengebås.

3.	Lely Cosmix foderstation.

10.	Lely Walkway automatisk fodbad.

4.	Lely Discovery mobilskraber.

11.	Lely Luna kobørste.

5.	Lely L4C – Light for Cows.

12.	Lely høstudstyr.

6.	Lely behandlingsboks.

2
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Hvad er vigtigt for dig
og din

bedrift?

Hos Lely ved vi, at alle mælkeproduktionsbedrifter er forskellige. Din
bedrift er unik, præcis som dig og dine mål. Men selvom moderne
mælkeproduktion kan være en kompleks forretning, så skal der i sidste
ende være mælk i tanken.
Brug et øjeblik på at tænke over din situation. Forestil dig, hvordan din
bedrift yder det bedste. Lely Astronaut kan nu konfigureres efter dine
køers behov for at nå dine mål.

Føj præcision
til reproduktion
TILVALG: REPRODUKTION

Kend
dine køer

Sikker
yversundhed

TILVALG: KOENS SUNDHED

Forøg din
mælkeydelse

TILVALG: YVERKONTROL

Få styr på
fodereffektivitet

TILVALG: SÆT GANG I MÆLKEN

TILVALG: FODER

Understøt din
afgræsningsstrategi
TILVALG: AFGRÆSNING

Du stoler på reproduktionen for

Tag dig af dit vigtigste eje: dine

God kvalitetsmælk kommer

Du får mest ud af din

Foder er en af de største udgifter

Afgræsning er den mest naturlige

at have styr på din bedrift. Få et

køer. Sunde køer reducerer

fra et sundt yver. Få grundigt

produktionskapacitet ved at

på en mælkeproduktionsbedrift.

måde, hvorpå koen bliver fodret.

ekstra sæt øjne til, at hjælpe med

omkostninger, sparer tid og driver

indblik i yversundhed og forstå,

optimere forbindelsen mellem

Giv derfor hver ko dens faktiske

Afgræsning har en positiv

at gøre dine køer drægtige. Føj

mælkeproduktionen. Få mere

hvornår der skal handles. Få

yverkapacitet, tilgængelige

foderbehov, og hold styr på

indvirkning på koens velfærd og

nøjagtighed til reproduktionen,

kontrol over koens sundhed,

udryddet bakterier, og undgå

data om koen samt koens

fodereffektiviteten. Få mulighed

sundhed. Få sunde, glade køer på

så bliver du i stand til at se, hvilke

og tag de rigtige beslutninger

krydskontaminering før hver

besøgsfrekvens. Og det kræver, at

for at fodre mere avancerede

marken, mens du har fuld kontrol

køer, der er i brunst, og du kan

med avancerede sensorer og

malkning. Få styr på din

du har en dedikeret professionel

rationer kombineret med

over din mælkeproduktion.

inseminere dem på det rigtige

brugervenlig information. Det

yversundhed, og reducér dine

bedriftsledelse i ryggen.

flydende fodermidler.

Afgræsning er i høj grad en

tidspunkt. Det sætter gang i din

sikrer din omsætning.

omkostninger.

Forøg din robotkapacitet med

social forventning, da samfundet

drægtighedsprocent og sparer dig

10-15 %, optimer din besætnings

forventer at se køer på marken.

en masse af tid.

produktion, og få mere mælk
i tanken.
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Hvor vigtig er reproduktion for dig?

Hvor vigtig er koens sundhed for dig?

Hvor vigtig er yverkontrol for dig?

Hvor vigtig er mere mælk for dig?

Hvor vigtig er fodring for dig?

< ikke vigtigt

< ikke vigtigt

< ikke vigtigt

< ikke vigtigt

< ikke vigtigt

vigtigt >

vigtigt >

vigtigt >

vigtigt >

Hvor vigtig er afgræsning for dig?

vigtigt >

< ikke vigtigt

vig tig t >
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Engageret i landbrugsdrift
Lely har en lang og omfattende historie i anerkendelse af moderne landmænds behov. Vores produkter er
udviklet med udgangspunkt i koen. Vi stræber efter at lade koen udmærke sig og derfor leverer vi produkter
til landmænd og maskinstationer, der spænder fra høstmaskiner til fodring, opstaldning, pleje, malkning og
energianvendelse. Derudover kan vi prale af specifik viden og erfaring, der gør det nemmere for landmændene
at få det bedste ud af deres udstyr. Derfor er vores dybdegående kendskab til den fuldstændige bedriftscyklus
– fra græs til glas – uovertruffen i landbrugserhvervet.
Vi er forpligtet til en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid i landbruget.

Lely tager vare på miljøet.

Din Lely-forhandler

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 og Welger 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
LHQ.B06416.DA.A

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.

www.lely.com

Live Life Lely

