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LELY L4C 
Riktig lys gir økt produksjon!

Riktig lysstyrke i riktig mengde gir
økt trivsel og produksjon



2

Lely L4C, kontrollert lyssetting 

Lely L4C lyssetting er mye mer enn kun et antall armaturer som lyser opp fjøset 

ditt. Dette nye systemet, er utviklet for å oppnå et optimalt belysningsnivå i fjøset 

ved bruk av spesielt konstruerte armaturer. Det unike er at hver armatur sin egen 

spenningsboks som er knyttet til et nettverk. Dette gjør at den enkelte lampe har 

sitt eget belysningsprogram, avhengig av hvor i fjøset den er plassert. På denne 

måten gir systemet optimalt belysningsnivå i hele fjøset, og samtidig lavest mulig 

energiforbruk. 
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Lysets innvirkning på 
melkeproduksjonen 
Riktig belysning i fjøset sikrer optimal 

melkeproduksjon. Det har blitt bevist at korrekt 

belysning i fjøset innenfor en optimal tidsramme 

kan medføre en økt melkeproduksjon fra 6 og helt 

opp til 10%.

Hvordan fungerer det?
Kua er et følsomt dyr som gir dag og nattrytmen høy 

prioritet. For at kua skal kunne oppleve forskjellen 

på disse tidsperiodene i fullt omfang, er det 

nødvendig med et visst belysningsnivå. Et korrekt 

lysscenario vil gi kuen tilstrekkelig lys i dagtimene, 

og også sikre en hvileperiode der det er mørkt. 

På dagtid, så snart et visst dagslysnivå når øyets 

netthinne sender kuas nervesystem et signal til 

hypofysen i hjernen om å senke utskillingen av 

hormonet melatonin. Dette hormonet medfører 

søvnighet, øker kroppens fettprosent og forstyrrer 

dyrenes produksjonsevne. Når nivået av melatonin 

avtar, økes mengden av et annet hormon, nemlig 

IGF-I, i blodet. IGF-I-hormonet har den funksjonen 

at det stimulerer dyrenes aktivitet og dermed også 

deres melkeproduksjon. Derfor betyr mer lys en 

økning av melkeproduksjonen. 

I mange fjøs, spesielt på vinterstid, er det vanligvis 

ikke tilstrekkelig lys til å nå det naturlige lysnivået. 

Undersøkelser med styring av belysningen har vist 

at kyrne trives best når det er en lysintensitet på 

mellom 150 og 200 lux i en periode på 16 timer i 

døgnet, etterfulgt av en 8-timers mørkeperiode. 

I sommerhalvåret kan lysnivået med naturlig lys 

ofte være tilstrekkelig i seg selv, men på dager 

med overskyet vær kan det være nødvendig med 

lyskontroll for at kuene skal ha det best mulig. 

Hvordan lys stimulerer melkeproduksjonen

Lyset rammer netthinnen 
og senker sekresjonen av 
hormonet melatonin. 

Da melatoninet resulterer i mindre aktivitet og søvnighet, 
vil en senkning av utskilling øke kuas produksjonsevner. 

Når melatoninnivået faller, økes 
mengden av IGF-I-hormonet i 
kuas blod. IGF-I stimulerer kuas 
aktivitet og dermed også deres 
melkeproduksjon. 
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Lely L4C gir nå alle bønder muligheten  
til å få riktig lys i fjøset

“ Vi kan enkelt lage en beregning av behovet, og dermed lage en skreddersydd plan 

til deg.” 

I mange år har det blitt utført undersøkelser over 

den faktiske betydningen av lys for kuas velferd 

og dens melkeproduksjon. En viktig del av disse 

undersøkelsene fokuserer på belysningen i fjøs. 

Dette har medført at moderne fjøs i dag er mer 

åpne og flere belysningsmaterialer blir brukt. Et 

interessant eksempel på denne utviklingen er 

”drivhusfjøs”, som det har blitt bygd mange av i 

Europa de siste årene.

Selv nye og moderne fjøs, som vil være brukbare i 

mange år fremover, er ofte ganske mørke og dårlig 

opplyst. Belysningen alene vil ikke være grunn 

til å investere i et nytt fjøs. Med L4C tilbyr Lely et 

svært prisgunstig alternativ også i eksisterende 

fjøs. Og enda viktigere: L4C er et kontrollert 

belysningssystem som kan tilpasses det enkelte fjøs 

med en avansert og skreddersydd planløsning. 
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Lelys L4C tilbyr en avansert og skreddersydd 
belysningsplan 

På bakgrunn av beregningene i en belysningsplan kan L4C finne det nødvendige antall 

armaturer før oppsettingen. I tillegg kan det lages forskjellige alternative løsninger, som 

vil kunne dekke den enkelte bondes behov.

Hvert enkelt armatur er koblet et nettverk til via en 

styringsboks, og hver armatur har sin egen IP-adresse. 

Derfor kan lyset styres ikke bare fra en kontrollboks, 

men også fra en PC. I dette L4C-nettverket har 

det laget en smart tilpassning, som gjør det mulig 

å installere belysningen med et individuelt eller 

gruppert belysningsprogram. 

I skumringen er det ikke nødvendig å ha alle lamper 

tent for å oppnå et tilfredsstillende lysnivå i fjøset. 

Med lyssensorer vil lyset kun være tent når lysnivået 

utenfor er betydelig lavere og medfører et for lavt 

lysnivå inne i fjøset. Dette vil i bidra til reduserte 

strømkostnader, idet alle lampene ikke vil være tent 

hele tiden. 

I L4C-softwareprogrammet kan programmet lett 

endres, og den tiden den enkelte lampe er tent kan 

overvåkes. 

Plan over et fjøs med belysningssystem, med markering av alle enkeltdeler.

B.SensorA.LysarmaturerD.Kontrollboks

C.PC med 
belysningsplan
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Lelys L4C har lamper som passer 
til enhver situasjon 

Ei ku trives best, og produserer mest når hun 

har en lysstyrke på minimum 150 lux*. I L4C-

programmet kan dette nivået oppnås på 2 

forskjellige måter: 1  Metalhaloidlamper eller  

2  høytrykksnatriumlamper. Begge armaturer har 

400W-belysning. 

I belysningsplanen er det også sørget for en 3. 

mulighet med lys med 3  metall haloid 250W.

Vanligvis brukt til staller som har lavt til loftet, 

goldkuer eller ungkreaturer, eller så brukes det 

som belysningsprogram utelukkende til et effektivt 

arbeidsmiljø.

Det finnes også en fjerde valgmulighet: Nattlys i 

med 4  nattelamper. Rødt lys kan ikke oppfattes 

av kuas øyne, men kan ses av mennesker. Denne 

belysningen gjør det mulig å gå inn i fjøset om 

natten og se dyrene uten å forstyrre dem.

*)  1 lux = 1 lumen/m² (lux (lx): enhet for tilsynelatende 
lysintensitet, lumen (lm): enhet for oppfattet lysstyrke) 

2  : Høytrykks natriumlamper.

4  : Nattebelysning.

1  og 3  : Metall haloid 400W (fås også i en 250W-version) 
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Fordelene ved Lely L4C for 
deg og din besetning 

Større melkeproduksjon
Det er bevist at et tilstrekkelig høyt lysnivå med konstant og korrekt 

fordeling etter en tidsorientert plan, vil øke melkeproduksjonen 

betydelig for hvert enkelt dyr.

Helautomatisk
Med bruk av lyssensorer i kombinasjon med nettverket og 

innstillingene, har man et helautomatisk belysningssystem som tenner 

og slukker automatisk. Dette gir optimal lyssetting, helt automatisk. 

Energibesparende
Med en belysningsplan kan det beregnes et optimalt 

belysningsprogram med perfekt lysdistribusjon, og med bruk 

av et minimalt antall armaturer. Armaturene er laget av 

høykvalitetsmaterialer som har lang levetid, selv i tøffe fjøsmiljø.  

På grunn av at hvert armatur har sin egen spenningsboks, vil 

den enkelte lampe kun lyse i overensstemmelse med sitt eget 

belysningsprogram og sin egen plassering i fjøset. 

Bedre dyretrivsel
Med en optimal belysningsdistribusjon er det ikke kun melkekuene 

dine som kan dra nytte av dette, men også ungdyr og sinkyr. Disse 

dyrene er det tatt spesielt hensyn til i hele belysningsprogrammet.  

De foretrekker en annen lysdistribusjon, som enkelt settes automatisk 

via L4C-belysningsprogrammet. 

Økt fôrinntak
Den gode lysdistribusjonen medfører også høyere fôrinntak fordi  

dag og nattrytmen blir optimert. 

Uttalelser fra bønder som 
har vært med til forsøkene 

“ Først var jeg litt skeptisk med hensyn til 

energibesparelsen med L4C, men nå er jeg 

overbevist.”

“ Med Lely L4C-belysningssystem trenger 

jeg ikke lengre tenke på belysningen i 

fjøset etter at jeg har lagret innstillingene 

på PC’en.”

“ Det er utsikter til et nytt fjøs om ca. 10 

år, men med L4C-belysningssystemet 

nyter kuene mine allerede nå et optimalt 

lysregime.”

“ Fordi hver enkelt lampe har sin egen 

innstilling, oppnås den best mulige 

belysning.” 



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 og Voyager 

er registrerte varemerker i Lely Gruppen. Retten til å bruke disse navn tilhører alene bedriftene i Lely Gruppen. Alle rettighetene 

er forbeholdt. Opplysningene som gis i denne publikasjonen, er gitt utelukkende for opplysningenes egen skyld og er ikke ment 

som et salgstilbud. Visse produkter vil muligvis ikke være på markedet i forskjellige land, og de produkter som kan leveres, kan 

avvike fra de illustrerte. Ikke noe fra denne publikasjonen må reproduseres eller gis ut på trykk, som fotokopier, mikrofi lm eller på 

noen annen måte uten skriftlig tillatelse fra Lely Holding S.à.r.l. Selv om alle informasjonene i denne publikasjonen er innsamlet 

med størst mulig omhu, kan Lely ikke ta ansvar for skader som kan oppstå som et resultat av eventuelle feil eller utelatelser, som 

eventuelt er innhold i denne publikasjonen.

60 år med ustanselige fremskritt innenfor landbruket

Allerede fra begynnelsen av siste århundret, da Cornelis og Arij van der Lely var barn 

og lekte med en kasse med Meccano, utviklet de sine tanker om å gjøre bondens 

harde fysiske jobb lettere. Med oppfi nnelsen av fi nger-hjulriva til høy i 1948, ble 

Lelys navn kjent som en landbruksvirksomhet. I det etterfølgende fulgte den ene 

oppfi nnelsen etter den andre i rask rekkefølge. Omkring 1958 begynte Lely med 

utvikling og produksjon av en unik kunstgjødselspreder. I 1965 lanserte Lely den 

unike krokformede Lotus fi nger, med sin unike form. Det store gjennombruddet 

for Lely kom med utviklingen av Lelyterra-powerharven i 1968. Denne oppfi nnelsen 

markerte også det internasjonale gjennombruddet for bedriften. I 1983 skjedde 

det en forbedring i teknologien for høstemaskiner med introduksjonen av den 

moduloppbygde knivbjelken, men det er Lelys Astronaut-melkerobot, som ble 

introdusert i 1992, som utvilsomt er den viktigste oppfi nnelsen i det 20. århundre for 

melkeprodusenter.

Det er også under det inspirerende lederskapet av den andre Van der Lely-

generasjonen at bedriften fortsetter å utvikle produkter for å forbedre 

melkeprodusenters hverdag, både økonomisk og sosialt. I tillegg til introduksjonen 

av raker og spredere med de største arbeidsbredder, passer utviklingen av en rekke 

automatisert utstyr også dette formålet, til bruk i fjøset. Og … feiringen av fi rmaets 

60-års bursdag lover at det kommer mange fl er i framtiden!
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