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Du vet at et rent fjøsgulv gir renere klauver, 
mindre gjødsel i båsene og renere haler 
og jur. Og du vet at dette også forhindrer 
hygienerelaterte infeksjoner i klauver og jur, 
og fremmer kyrnes sunne og naturlige adferd. 
Dette gjør det enklere å påvise brunst, slik at 
du kan oppnå et kortere kalvingsintervall. 
Sunne klauver og jur bidrar i høy grad til 
melkebrukets økonomi.

Regelmessig rengjøring av gulvet hemmer bakterievekst og 
holder klauver, jur og haler renere. Renslighet er ikke bare 
gunstig for klauvhelse; rene gulv bidrar også til besetningens 
generelle produktivitet.

Ved å bruke hypermoderne teknologiske metoder kan fjøsgulvet 
holdes rent automatisk. Lely Discovery-gjødselroboter rengjør 
fjøsgulvet dag og natt. Den helautomatiske gjødselroboten 
dekker hele gulvarealet i fjøset, og tydelig forbedrer rensligheten 
på gulvet, i båsene og for dyrene.

Smartere landbruk – ditt valg

Arbeidet med å forbedre dyrehelsen starter nederst
Etienne Simon
Saint-Germain-en-Coglès, 
Frankrike
«Vi bestemte oss for å bytte ut 
gjødselskrapene med en Discovery fordi 
kyrne ble møkkete på for- og bakbeina 
da de hadde lett for å hoppe over skrapen 
hver gang den passerte. Det irriterte oss 
virkelig fordi møkkete bein betyr møkkete 
båser. Det er lett å se at klauver og bein er 
mye renere nå. Bakbeina deres blir bare 
litt møkkete når de slipper gjødsla, mens 
forbeina holder seg helt rene og tørre.»

«Møkkete bein irriterte meg 

virkelig fordi båsene ble møkkete.»
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Friske melkekyr har optimal produktivitet, krever mindre tilsyn og er trivelige 
å arbeide med. Det er et frustrerende faktum at mastitt, redusert fertilitet og 
problemer med klauvhelse fortsatt er de tre viktigste grunnene til utrangering 
i melkekubesetninger. Et rent fjøsgulv holder klauver, bein, jur og haler renere og 
bidrar til å hemme bakterievekst. Dette reduserer hygienerelaterte problemer med 
klauvhelse og jurhelse.

Jurhelse
Mastitt er et vanlig jurhelseproblem, forårsaket 
av bakterier som trenger inn i juret og utløser 
infeksjon. God hygiene er ekstra viktig for å dempe 
bakterievekst. Et rent gulv forhindrer at kyrne tar 
med seg gjødsel inn i båsene. Haler og jur holder 
seg renere. Dette er med på å redusere faren for 
infeksjon.

Fertilitet
Kyrne kan lettere uttrykke sin naturlige adferd når 
de har sunne klauver og kan gå på et trygt, ikke 
glatt gulv. Dette gjør det enklere for deg å påvise 
brunstige kyr, slik at du kan oppnå et kortere 
kalvingsintervall.

Klauvhelse
Det er viktig med sunne klauver for at kyrne skal 
kunne bevege seg fritt og gjøre det de vil: hvile, spise, 
drikke og bli melket. Mange melkeprodusenter tar 
ikke omfanget av klauvhelseproblemer hos kyrne 
alvorlig nok. Forskning viser at melkeprodusenter 
bare oppdager 25 % av infeksiøse klauvlidelser i 
besetningen (Jessica Fabian, 2012). Dette er en av 
grunnene til at det ikke blir gjort nok. Det anslås 
at 80 % av melkebrukene sliter med klauvlidelser i 
løpet av et gjennomsnittsår.  Disse lidelsene kan gi 
halte kyr og følgelig økonomiske tap.

Sunne klauver reduserer kostnader og 
forhindrer tap
Forskning ved Cornell University har vist at 20 % 
av kyrne på et gjennomsnittsbruk lider av redusert 
bevegelighet, og tapene anslås å være mellom € 250 
og € 380 per ku. Klauvhelse er derfor blant de tre 
dyreste sykdommene blant melkekyr sammen med 
jurbetennelse og redusert fruktbarhet. Mens noen 
av disse kostnadene skyldes klauvbehandling, er 
det også nødvendig å ta med indirekte kostnader.  
Disse omfatter lavere fruktbarhetsstatus, høyere 
veterinærkostnader og hyppigere utsjalting i 
besetningen.

Betydningen av et renere 
fjøsgulv

Klauvlidelser representerer en 
gjennomsnittlig kostnad per ku 
per år på € 53,17

€ 23,70 Tap i melkeproduksjon
€ 11,33 Kostnader ved utrangering
€ 6,56 Kostnader ved økt kalvingsintervall
€ 6,31 Kostnader ved ekstra arbeid
€ 2,02 Kostnader ved kassert melk
€ 1,68 Kostnader ved klauvskjæring
€ 0,84 Kostnader ved veterinær
€ 0,73 Kostnader ved medisin

Tap i melke-
produksjon

Kostnader ved 
utrangering

Kostnader ved økt 
kalvingsintervall

Kostnader 
ved ekstra 
arbeid

Kostnader ved kassert melk
Kostnader ved klauvskjæring
Kostnader ved veterinær

  Kostnader ved medisin
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Trygghet
Det å føle trygghet er viktig 
for driften. Det betyr å kunne 
ha tillit til medarbeidere, 
maskiner og en stabil partner 
når det gjelder vedlikehold 
og brukerstøtte. Det er godt å 
vite at bak Lely Discovery står 
en organisasjon som du kan 
stole på.

Sertifiserte teknikere
Du vil ha full tilgang til Lelys 
sertifiserte teknikere via ditt 
lokale Lely Center. De sørger for 
en perfekt installasjon, setter opp 
ruter etter ditt ønske og gir deg 
optimale tjenester for en lang og 
problemfri driftstid.

Ekspertene på 
melkeautomatisering 
i ditt område
Ditt lokale Lely Center er en partner i melkeautomatisering som du kan 
stole på. Gjennom årene har Lely bygd opp et omfattende nettverk av 
spesialister som kombinerer sin erfaring innen melkeautomatisering 
med lokal kunnskap. Deres høyeste mål er å hjelpe deg med å utnytte 
alle fordelene du kan oppnå med Lely-utstyret

«De tar seg tid 
til å forklare 

det hele.»
Severin Batzill

Schlier, Tyskland

Regional kunnskap og 
erfaring
Du kan også stole på kunnskap, 
hjelp og støtte fra Farm 
Management Support-rådgiverne 
ved ditt lokale Lely Center. De sørger 
for at din Discovery spiller sin rolle 
i å optimere gårdens produktivitet 
og lønnsomhet.

Melkeproduksjon er vår livsnerve
En stor del av Lelys personale har bakgrunn 
fra gårdsdrift. De forstår hva det betyr å 
være bonde; de kurses og testes for alltid 
å ha oppdatert kunnskap. De kan tilby 
pålitelighet og ekspertise for å hjelpe nye og 
eksisterende kunder. De lokale ekspertene 
har fått kunnskap og innsikt fra lignende 
prosjekter i området, så du kan alltid stole på 
at rådgivningen er à jour.

Den mest erfarne innen 
melkeautomatisering
Lely er markedsleder innen 
automatisering i melkeproduksjon. Når 
det gjelder automatisk fjøsrengjøring, 
har vi mer enn 10 års erfaring. All denne 
kunnskapen kom til nytte da vi utviklet 
den siste generasjonen av Discovery-
skraperoboter.
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Spyler vann for å oppnå et renere resultat
Discovery 90 SW-modellen er utstyrt med en vanndyse for 
å gjøre fjøsgulvet enda renere. Under visse omstendigheter, 
som i tørre omgivelser, fjøs med få dyr eller fjøs med brede 
gangveier, kan det dannes et tynt lag med tørr gjødsel. Dette 
tynne laget kan gjøre gulvet glatt. Ved å spyle med vann like 
foran skraperen blir gulvet rengjort grundigere, og det blir 
mindre glatt.
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Discovery 90 S og SW

Smart design
Lely Discovery 90 holder fjøsgulvet rent døgnet rundt. Denne 
helautomatiske gjødselroboten dekker hele gulvarealet i fjøset, 
og forbedrer rensligheten på hver runde. Den sirkulære fronten 
sørger for at maskinen ikke blir sperret mens den følger den 
planlagte ruten langs veggene. Den kompakte designen gjør 
at Discovery 90 kan kjøre under alle skillegrinder for å kunne 
rengjøre en større del av fjøset.

Hvordan den navigerer
Gjødselroboten finner veien uten kjeder, kabler eller sensorer 
under eller inni gulvet. Den innebygde ultralydsensoren 
sørger for at Discovery 90 følge vegger og gjerder på en 
forhåndsbestemt avstand. Et innebygd gyrokompass gjør at 
Discovery 90 holder rede på posisjonen sin til enhver tid.

Full kontroll
Du har rett nok en robot som arbeider i fjøset, men det er du 
som bestemmer kjørerutene og rengjøringsfrekvensen. Mange 
gårdbrukere velger å stille inn rengjøringstiden til omtrent 
samme tid som fôringsrutinen.  På denne måten blir ikke kyrne 
forstyrret av den passerende roboten. I tillegg kan du velge å 
rengjøre områder med høy trafikk oftere for å være sikker på 
at gulvet alltid er rent og tørt.

Slik fungerer den
Discovery 90-skraperoboter er batteridrevne kjøretøyer. Etter 
installasjonen vil Lely Center programmere de påkrevde 
rutene for fjøset. Med en app på telefonen kan du arrangere 
kjørerutene etter dine egne preferanser. Når Discovery er 
ferdig med en rute, går den tilbake til ladestasjonen. Denne 
ladestasjonen fungerer også som startpunktet for hver 
rengjøringsrunde.

Manuell rengjøring er en intensiv jobb som ikke er av 
de mest behagelige, og gulvet forblir ikke tørt og rent så 
lenge. Tradisjonelle systemer er i veien, krever omfattende 
vedlikehold og gjør ikke rent i tverrgangene. Derfor har vi 
utviklet de automatiske skraperobotene Discovery 90 S og 
SW for spaltegulv.
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Samler gjødsel istedenfor 
å skrape
Istedenfor å skyve gjødselen forover, 
bruker Collector en vakuumpumpe for å 
samle gjødselen i den innebygde tanken. 
Dette gir et bedre rengjøringsresultat 
sammenlignet med tradisjonelle 
skrapesystemer.

Vann gir et renere gulv med 
bedre fotfeste
Discovery Collector kan spyle vann 
både fra forsiden og baksiden av 
maskinen. Spyling fra forsiden forbedrer 
gjødselinntaket, og spyling fra baksiden 
etterlater et vått gulv som gir bedre 
fotfeste.

Ingen hindringer og maksimal 
fleksibilitet
Discovery Collector finner fram av 
seg selv med sine innebygde sensorer. 
Dessuten kreves ingen kabler, 
hjørnetrinser eller opphøyde passasjer, 
noe som er nødvendig ved bruk av 
ordinære gjødselskraper. 

Manuell skraping er svært tidkrevende, og gjødselskraper 
som drives av tau eller kjeder har mange ulemper. Kjedene og 
hjørnetrinsene er hindringer i gangveien, venteområder blir 
ikke rengjort og hver gang gjødselskraperen passerer, står 
kyrne i gjødsel opp til biklauvene sine. Derfor har Lely utviklet 
Discovery 120 Collector – en revolusjonerende gjødselrobot 
konstruert for å rengjøre heldekkende fjøsgulv.

Lely Discovery 120 Collector
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Starte en rute
Collector starter hver rute fra 
ladestasjonen. Kjørerutene og tidsplanen til 
rengjøringsprogrammet kan enkelt justeres i 
henhold til gårdens og kyrnes daglige rytme.

Arbeidsprinsipp 
Istedenfor å skrape eller skyve, samler Discovery 120 Collector 
gjødselen og slipper den ut på en tømmestasjon.

Navigasjonsteknologi
Den unike kombinasjonen av to ultralydsensorer, et 
gyrokompass og avansert programvare sørger for 
pålitelig navigasjon til enhver tid. Maskinen følger 
de programmerte rutene uten at det er nødvendig å 
modifisere fjøset på noen måte.

Betjenes med en smarttelefon
Du kan betjene Collector med en app på smarttelefonen 
din. Lely Control-appen kommuniserer trådløst via 
Bluetooth, noe som betyr at alle smarttelefoner i fjøset 
kan brukes til å styre maskinen.

Spyle vann
En dyse foran spyler vann for å løse opp det glatte laget og 
rengjøre gulvet grundigere. En dyse bak spyler vann for å holde 
gulvet vått og mindre glatt. Dette gjør at ny gjødsel ikke fester 
seg så fort. Etter hvert som gjødseltanken fylles opp, minker 
volumet i vannsekkene, og det blir plass til mer gjødsel. Dette 
gjør maskinen svært kompakt. Kyr kan enkelt bevege seg rundt 
Collector, og den kan kjøre under skillegrinder.

Tømme gjødsel
Idet maskinen ankommer tømmestasjonen, åpnes en 
lufteventil for å utligne vakuumet. På to minutter flyter all 
gjødselen ut av tanken og ned i tømmegropen. Lufteventilen 
slipper også ut kondensvann fra vakuumsystemet. Når 
Discovery forlater tømmestasjonen, lukkes lufteventilen, 
vakuumpumpen og vannpumpen slås på, og ruten fortsettes.

Fylle vann
Hvis vannspyling er aktivert, kjører Collector 
først til vannstasjonen for å fylle to vannsekker i 
gjødseltanken. Så snart vannsekkene er fylt, følger 
Collector den ruten som er bestemt for det aktuelle 
tidspunktet. 

Samle gjødsel
Vakuumpumpen som er koblet til tanken, danner et vakuum 
som suger gjødselen opp fra gulvet. Når gjødseltanken er 
full, slår en nivåsensor vakuumpumpen og vannpumpen av. 
Vakuumet i tanken holder gjødselen på innsiden mens Collector 
kjører til en tømmestasjon.

Avslutte en rute
Hver rute avsluttes ved ladestasjonen hvor Collector lader 
batteriene mens den venter på neste rute i tidsplanen.

Optimal bevegelsesevne
Collector har en rett front for mer presis rengjøring 
rundt hjørner. Baksiden av maskinen er avrundet 
for å maksimere rengjøringsarealet i svingene. Siden 
maskinen gjør jobben uten å rygge og alltid samler 
gjødsel fra fronten, er gulvet bak alltid rent.
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Et renere gulv gir friskere kyr
Du vet at et rent fjøsgulv gir renere føtter, mindre gjødsel i båsene og renere haler og jur. Og du vet at 
dette også forhindrer hygienerelaterte infeksjoner i klauver og jur, og samtidig fremmer kyrnes naturlige 
adferd. Dette gjør det lettere å oppdage kyr som er i brunst.
Tradisjonelle gjødselskraper har mange ulemper. Kjedene og hjørnetrinsene er hindringer i gangveien, 
venteområder blir ikke rengjort og hver gang gjødselskrapen passerer, står kyrne i gjødsel opp til 
biklauvene sine. Derfor har Lely utviklet Discovery-serien og Discovery Collector-serien.

Smartere landbruk – ditt valg.

Forbedre hygienen med ditt Lely Center

Føttene er mye 
renere enn før.»

Etienne Simon
Saint-Germain-en-Coglès, Frankrike
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