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Gjør gården din klar for 
fremtiden

Landbruket står overfor enorme utfordringer i de kommende tiårene. Bøndene 

må holde tritt med en hurtig befolkningsvekst og behovet for å levere mat til 

stadig mer konkurransedyktige priser. Alt dette må oppnås på en bærekraftig 

måte, med stadig mindre forbruk av karbon.

Landbruksnæringen karakteriseres av bønder som er fullt klar over at de skal 

overlate gårdene sine til fremtidige generasjoner. Hos Lely er det på samme 

måte. Vi fortsetter å utvikle vår kunnskap og våre produkter for fremtiden, slik 

at du kan takle nye utfordringer på en vellykket måte

Kommentarer fra våre brukere over hele verden
Fru Guibert (Frankrike) om forbedringer i gårdsstyring

Yoshitsugu Mori (Japan) om bærekraftig melkeproduksjon

Lyndon Williams (Wales Storbritannia) om Lely Astronaut åpne inngang

Jens Jensen (Danmark) om Lely Astronaut robotarm

Wyn Evans (Wales Storbritannia) om måling av somatisk celletall

Geeske van de Streek (Nederland) om daglige rutiner i fjøset 

Alberto Beunza (Spania) om faktorer for høy produksjon

Tobias Wagner (Tyskland) om oppstarts- perioden

Steve og Lori Dockendorf (USA) om lidenskap  for roboter

Jean-Philippe Côté (Canada) om effektivitet i produksjonskostnader

Sander Bouma (Nederland) om hans fi nansielle leasing løsning
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The Lely 
way of farming

   en mann, to millioner

En økning i produktivitet er ønskelig for 

å sikre en sunn melkeproduksjon også i 

fremtiden. Å få flere liter melk per arbeider 

på en dyrevennlig måte; det er utfordringen 

vår. Vi tror definitivt at det er mulig at 

kun en mann kan melke to millioner 

liter per år. På vanlige melkegårder hvor 

melking nå foretas to ganger daglig, er 

produksjonsøkninger på 10 til 15% mulig ved 

hjelp av vår melkerobot.
«Du bør alltid utfordre deg selv til å 

forbedre styringen og resultatet på 

gården din. Vi har allerede melket med 

melkeroboter i omtrent tolv år, men vi er 

fremdeles ivrige etter å forbedre oss.»

Fru Guibert, Frankrike

Den mest pålitelige ansatte du kan tenke deg
Å investere i et Lely Astronaut melkerobotsystem vil gi deg den mest pålitelige 

ansatte du kan forestille deg. Denne robotansatte er der for å melke for deg døgnet 

rundt, hele uka de neste årene. Den er fleksibel og fullt opplært til å klargjøre kua 

for melking, sette på spenekoppene, sette dem på igjen dersom det er nødvendig, ta 

av etter melking, og utføre etterbehandling.

Helt annerledes enn å robotisere en melkestall
Takket være Lely Astronauts robotmelkesystem kan mange faktorer overvåkes 

individuelt for hver ku; faktorer som det ikke kan tas hensyn til i en besetning 

melket konvensjonelt. Vellykket robotmelking er en ny stil innen gårdsstyring hvor 

avgjørelsene overføres fra bonden til kua. Det handler om tidlige signaler. Du kan 

behandle kyrne dine individuelt igjen... og det fører til forbedret kuhelse, kortere 

kalvingintervaller og reduksjon i fôrkostnader, bare for å nevne noe.
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Bærekraftighets-aspekter spiller en stadig viktigere rolle i 

melkeproduksjon. Dyrehelse og dyrevelferd blir stadig viktigere. 

Forbrukeren forlanger en dyrevennlig produksjonsmetode fra 

landbruksindustrien. Kua bør ha et bra, sunt og langt liv 

kombinert med en økt melkeproduksjon i levetiden. Utfordringen 

i melkeproduksjon er å oppnå disse kravene på en lønnsom måte.

Ubegrenset adgang til grunnleggende behov
Lely mener at kyr bør ha fri tilgang til melking. For at kyrne skal kunne gå til roboten 

og fôrbrettet jevnlig, er det viktig at de kan hvile tilstrekkelig og avlaste klauvene og 

beina. Så hvis vi begrenser et eller flere av disse grunnbehovene, vil det påvirke kuas 

atferd og derpå melkeproduksjon. Derfor er Lelys metode for bærekraftig landbruk å 

gi kua ubegrenset adgang til disse grunnleggende behovene uten restriksjoner. Som 

alle våre produkter er Lely Astronaut utformet med dette som utgangspunkt.

Utfordringen med 

bærekraftig  
   melkeproduksjon

«Mitt hovedmål er å drive en bærekraftig gård, og 

roboten hjelper meg å oppnå dette ved å forlenge 

kuas levetid og gi flere kalvinger, mens en daglig 

produksjon på minst 3.800 kg opprettholdes,  

med et gjennomsnitt på 36 kg/ku.»

Yoshitsugu Mori, Japan

Bygg rundt kua
Lely Astronaut melkerobotsystem er utviklet for å forbedre dyrets helse og velvære. 

For eksempel har kua enklest mulig inngangen inn i roboten, og tvinges ikke til en 

viss posisjon i kubåsen. Forbehandlingen og påsett av spenekoppene gjøres svært 

hygienisk for å forbedre jurhelse. Omfattende data innhentes, som vil hjelpe bonden 

i å forhindre sykdom og forbedre dyrehelsestatus for hele flokken.
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Fri kutrafikk
Med fri kutrafi kk avgjør kua når hun spiser, blir melket eller legger seg, og forbedrer 

dermed kuas velvære. Ved å ta vare på kyrne våre og legge ekstra innsats i 

kukomfort, er vi i stand til å forlenge melkeproduksjon og levetiden til kua. 

Tilstrekkelig plass i fjøset vil også gi kua muligheten til å vise sin naturlige atferd, og 

dermed føre til bedre velvære for kua.

Korrekt fôrstyring
Foret som kyrne får påvirker ikke bare fôr-/melkeeffektivitet, men også generell 

kuhelse, reproduksjon og stoffskifteforstyrrelser. I tillegg påvirker det besøksatferd til 

roboten. Lely Vector automatisk foringssystem sikrer frisk fl eksibel foring i henhold til 

kuas behov hele døgnet. Systemet gir perfekt synergi i kombinasjon med Astronaut 

melkesystem.

Fôr Vann

Hvile Luft

LysPlass Helse

KUAS SJU GRUNNBEHOV (‘THE COW 
SIGNALS DIAMOND®’)

Så hvordan kan vi holde ei ku sunn og også opprettholde 

et produktivt liv? For å forbedre dyrehelse og dyrevelferd, 

må vi vurdere de sju grunnbehovene (‘The Cow Signals 

Diamond®’): tilstrekkelig vann, lys, plass, fôr, hvile, luft 

og helse. For eksempel er det påvist at overfylte fjøs og 

lange ventetider for adgang til melking og fôring 

påvirker tiden kyrne har tilgjengelig for spise- og 

liggeatferd.

© copyright cowsignals.com, Nederland

Etter melking områdeFør melking område

Separasjon

Beite 2

Beite 1

Beite 3

Lely Astronaut

Lely Grazeway

BEITING OG ROBOTMELKING
Beitende kyr på enga er et bilde som settes stor pris på av kyr, 

bønder og forbrukere. Fordelene med beiting med et automatisk 

system er at kraftfôret som gis i roboten ikke er den eneste 

motiverende faktoren. Ferskt gress to eller muligens tre ganger 

i løpet av en 24-timers periode fører til balanserte og jevnlige 

besøk sammen med et minimalt nivå av kraftfôr om nødvendig.
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Lely Astronaut A4 
robotmelkesystem

DE TRE HOVED-
GRUNNENE 

Bedre kontroll

Kua er nøkkelen

Bedre melkekvalitet

Vi er forpliktet til å gjøre robotmelking til en 
suksess også på din gård
For mer enn tjue år siden introduserte vi den aller første melkeroboten globalt: 

Lely Astronaut. Selv om vi siden den gang har forbedret systemet på mange måter, 

er Astronaut-systemet vi tilbyr i dag fremdeles basert på de samme utprøvde 

ideene. Lely Astronaut forbedrer din livskvalitet samtidig som optimal dyrevelferd 

og investeringsavkastning ivaretas. Du vil også dra fordel fra et unikt sett av 

instrumenter for overvåking av melkekvalitet og fôr/melk forholdet for individuelle 

kyr eller hele besetningen. 
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Optimale forhold med så få hindre som mulig
Robotmelking avviker fra vanlig melking på mange måter. En av hovedforskjellene 

er at kyr kan melkes på en måte som er mer i tråd med deres naturlige atferd. For å 

maksimalisere fordelen med dette, ser vi etter muligheter for å skape et miljø hvor 

kua kan melkes under optimale forhold med så få hindre som mulig.

Beste besøksatferd
Den største revolusjonære funksjonen med Lely Astronaut A4 kuboks er 

gjennomgangsutformingen kalt I-fl ow-konsept. Takket være dette går kua rett inn 

og ut av enheten uten å måtte svinge. Dette gjør det enklere for kua og forkorter 

innlæringskurven, øker gjennomløpet og som et result, robotens kapasitet.

Vi har uttrykkelig avstått fra å automatisere selve 

melkehandlingene; i stedet har vi bygget et konsept rundt kua 

for å sikre at kyr vil bli melket i et lav-terskelsystem. Vårt helt 

unike robotarm-konsept, i tillegg til I-fl ow-konseptet for enkel 

inngang og utgang fra boksen, er klare eksempler på denne 

strategien.

+ 4%
KAPASITET

INGEN I-FLOW I-FLOW

150 KG ØKT PRODUKSJON PER DAG
For å få et klart bilde utførte Lely en referanseanalyse av 

fl ere tusen I-fl ow-roboter og tusenvis av tidligere roboter 

uten I-fl ow-konseptet. Den mest slående konklusjonen er 

at boksstiden har blitt redusert med nesten 4% per 

kubesøk. En kortere prosesstid har en direkte effekt på 

melkerobotens kapasitet. På en gård med 120 kyr 

representerer dette en ekstra produksjonskapasitet på 

150 kg per dag.

Kua er nøkkelen

«Det var en ku vi alltid 

måtte hente til roboten.

Men nå - med Astronaut A4-robotens 

mer åpne inngang - besøker til og med 

denne kua roboten ofte og frivillig.

Hun kommer til og med for ofte!»

Lyndon Williams, Wales, Storbritannia
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Hurtig påsett og ingen 
unødvendige bevegelser
Påsetthastighet og nøyaktighet er en avgjørende faktor 

for robotens kapasitet. Vårt spenepåvisningssystem 

(teat detection system, TDS) har en tre-nivås 

skanneteknologi som sikrer hurtig og nøyaktig påvisning 

av spenene. Det eliminerer også unødvendige 

armbevegelser, er mye mer skånsomt for kua, og 

muliggjør raskest mulig påsett for alle typer jur.

TI FORDELER MED LELY ASTRONAUT 
ROBOTARM

1. Kuvennlig utforming. 

2. Spenekopper sikkert parkert i armen.

3. Mer effektiv rengjøring og stimulering.

4. Rask spenepåvisning.

5. Spesialkonstruert melking gjennom dynamisk 

pulsering.

6. Rolig melking grunnet færre armbevegelser.

7. Nøyaktige målinger av melkekvalitet nær juret og 

spenene.

8. Aldri en spenekopp på gulvet.

9. Energibesparelser gjennom færre bevegelser.

10. Robust konstruksjon og varige materialer.

Lely Astronaut  

   robotarm - nær 

der det skjer
Lely Astronaut-armen er et godt utprøvd unikt konsept; armen forblir under kua og kontrollerer hele 

melkeprosessen. Med nesten alle sensorene i armen gjøres målinger nærme juret, og er derfor mer 

nøyaktige.

Holdbar konstruksjon
Den robuste, trykkluftstyrte armen sikrer at selv om kua 

skulle stå på den, blir ingenting skadet.
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+ 40%
RENGJØRING OG STIMULERING

BEDRE RENGJØRING OG STIMULERING MED 
BØRSTER
Forskning har vist at de unike motsatt roterende børstene 

- sammen med de presise armbevegelsene - garanterer 

opptil 40% mer effektiv rengjøring og stimulering 

sammenlignet med konvensjonell utførelse.

Innovasjoner som virkelig 

lønnet seg

“Til slutt valgte vi Lely på grunn av 

robotarmens enkelhet, for eksempel 

forhindrer snorene på spenekoppen 

at de faller på gulvet.”

Jens Jensen, Danmark

Fleksibel plassering i fjøset
Sentralenheten er en vesentlig del av det modulære 

oppsettet av Lely Astronaut A4 melkerobotsystem. Den 

har et sentralt vakuum- og rengjøringssystem for opptil 

to robotenheter. Sentralenheten er en frittstående enhet 

og kan drive to robotenheter med en avstand på opptil 

tretti meter mellom seg.  

Frihet og rask spenepåvisning
God besøksatferd viser at kyr liker å besøke 

Lely Astronaut melkerobot. En av hovedfaktorene for 

suksess er området kua har mens den blir melket.

Den tresidige åpne båsen trenger ikke fi ksere kua på 

noen måte. Et 3D-kamera overvåker kuas bevegelse og 

fører til perfekt armplassering for rask påvisning og 

påsett. 

Spesialtilpasset melking 
Med informasjon fra Lely MQC kontrollsystem for 

melkekvalitet, gir Lely 4Effect Pulsator dynamisk 

pulsering på spene-nivå. Dette sikrer en virkelig 

individuell behandling av kua og, som sådan, 

spesialtilpasset melking.

I-flow for enkel inn- og utgang
Takket være I-fl ow-konseptet går kua rett inn og ut av 

enheten uten å måtte svinge. Dette gjør det enklere for 

kua og forkorter innlæringskurven og øker 

gjennomgangen.
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Lely Astronaut A4

Et unikt sett med verktøy for 
måling av melkekvalitet 
Lely MQC (Milk Quality Control) befi nner seg inne i 

robotens arm, rett ved juret. Under melking blir melken 

kontinuerlig overvåket per jurfjerdedel. Dette gir deg 

viktig informasjon om mastitt, fett, protein og laktose i 

arbeidet med melkekvalitet og kuhelse, og lar deg 

reagere raskt for å oppnå optimal melkekvalitet.

Børster rengjør best
Børstene vil faktisk fjerne skitt og gjødsel, selv om det 

sitter skikkelig fast. Det er det eneste rengjøringssystemet 

som rengjør området rundt spenene hvor spenekoppene 

kan berøre, samt bunnen av juret nærme spenen. Hele 

systemet blir grundig desinfi sert etter hver ku, og 

forhindrer kryss-smitte.

Effektiv mastitt-overvåking per 
melking
Å forhindre mastitt kan spare deg for store medisin- og 

arbeidskostnader og kostnader og hindre redusert 

melkeproduksjon. Den optimale celletallsmålingen 

MQC-C er av stor betydning for overvåking av jurhelse. 

Det integrerte systemet overvåker SCC per melking per 

ku på en svært effektiv måte. Alarmerende avvik vil bli 

merket og rapportert til deg. Dette gir deg konstant 

kontroll over jurhelsen for alle kyrne i besetningen til en 

lav kostnad.

DAMPRENGJØRING AV SPENEKOPPER 
MELLOM ALLE MELKINGER
Lelywash rengjøringssystem for roboten utfører 

forskjellige typer rengjøring i løpet av dagen. Lely Pura 

damprengjøringssystemet rengjør spenekoppene direkte 

med oppvarmet damp, fulgt av en kort spyling med 

vanlig vann.

DEN FORSIKTIGE MÅTEN Å TRANSPORTERE 
MELK PÅ
Trykkluft skyver melken mot tanken uten å skade den 

med roterende skovler.

Uansett om det handler om sensorer, den innovative og unike forsiktige måten vi behandler 

melken på i systemet, eller hvordan vi rengjør spenene, så fortsetter vi kontinuerlig 

å se etter den beste måten å oppnå høyest mulig kvalitet på melken.  Vårt unike 

Lely kvalitetskontrollsystem for melk (Milk Quality Control, MQC) hjelper deg å levere melk av 

første klasse.

Sammen bryr 
   vi oss om melk

«Hvis du kommer for å ta min MQC-C, 

må du ta hele roboten, for jeg kan ikke 

jobbe uten den lengre!»

Wyn Evans, Wales, Storbritannia
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Mer kontroll, 
mer frihet 
Kontroller melkeproduksjonen 
med Lely T4C
Enten det er i fjøset, på kontoret, ute på 

jordet eller hjemme, Lely T4C (Time for Cows) 

besetningsstyringssystem gir deg full kontroll over 

melkeproduksjonen. Det vet nøyaktig hva som foregår 

i fjøset og fungerer som bibliotek, operativsystem, en 

røkter, personlig assistent og rådgiver på en gang. Høres 

det komplisert ut? Tvert i mot, dette styringssystemet er 

faktisk svært enkelt å bruke!

Lely T4C er dedikert til din suksess
Med over tjue års erfaring var vi i stand til å utvikle 

det eneste dedikerte besetningsstyringssystemet for 

robotmelking: Lely T4C. Systemet innhenter og arkiverer 

all data fra Lely Astronaut-roboten gjennom dens 

mange sensorer. Det analyserer og presenterer kun 

nyttig informasjon for å hjelpe deg å ta strategiske og 

driftsmessige avgjørelser enklere og raskere.

T4C kobler til og kontroller Lely-utstyr
Lely T4C styringssystem kobler sammen alt Lely-utstyr som 

innhenter eller bruker informasjon. Dette fungerer svært 

enkelt. Hvis du for eksempel kombinerer robotmelking 

med beiting, sjekker Lely Grazeway beiteport først om en 

ku har tillatelse til å forlate fjøset. Når kua nylig har blitt 

melket vil T4C gi tillatelse til å åpne porten til beitet. 

Deling av informasjon er fremtiden
Deling av informasjon mellom Lely-utstyr gir ny innsikt 

for å forbedre gårdsdriften. Ved å se melkeytelsen i 

sammenheng med mengden grovfor som distribueres av 

Lely Vector automatisk foringssystem, forteller T4C deg 

hele tiden hva slags foringseffektivitet du oppnår.

En dynamisk tilnærmingsmåte er 
neste steg
Det neste steget i gårdsstyring er en dynamisk tilnærming 

til kua. Det handler ikke lenger om at kyr skal produsere 

mest mulig melk, men om å gi de beste økonomiske 

resultatene. Den valgfrie DLM-modulen knytter 

melkeproduksjon til melk- og fôrpriser. Modulen beregner 

automatisk optimal mengde kraftfôr og optimalt intervall 

mellom melkinger for hver ku. Konstant overvåking vil 

forbedre forholdet mellom kostnader og inntekter.

Del informasjon for å forbedre; 
sammenligne resultater 
Hvis du virkelig ønsker å se muligheter for forbedring, 

kan du dele dine egne resultater med andre Astronaut-

brukere. T4C gir deg selvfølgelig allerede en god oversikt 

over dine egne resultater, men å se hvordan dine kollegaer 

gjør det vil gi deg innsikt i forskjellige aspekter ved 

resultatet på gården din.
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LELY T4C – MODERNE GÅRDSDRIFT PÅ 
DEN ENKLE MÅTEN

Benchmark
Lely T4C Benchmark gjør det mulig å 

sammenligne informasjon med kolleger 

på Lelygårder over hele verden.

Lely Qwes helse- og 
reproduksjonsovervåking
En unik halsbandmontert ID- og 

aktivitetssensor for fastslå helseproblemer og 

brunst på tidligst mulig stadie. 

T4C kommunikasjonsenheter
• T4C kontor-PC.

• T4C pekeskjerm på robot

 (Manager-modell).

• T4C InHerd smarttelefon/tablet.

Analysert informasjon
• Kuhelse.

• Melkeproduksjon.

• Melkekvalitet.

• Kuaktivitet.

Lely Astronaut automatisk 
melkesystem

Lely Vector automatisk 
foringssystem

Lely Cosmix 
kraftfôrstasjon

Lely Grazeway 
beiteport

Lely Calm 
kalvefôringsautomat

Informasjon fra Lely Astronaut

• Farge på melk (per spene).

• Fett-/proteinindikasjon i melken.

• Laktoseindikasjon i melken.

• Konduktivitet i melken (per spene).

• Temperatur på melken.

• Somatisk celletallskategori per ku.

• Vekten av kua.

• Melkeproduksjon.

• Fôrinntak.

• Restfôr.

• Melkingstid/dødmelkingstid.

• (Maks.) melkingshastighet.

• Antall melkinger.

• Antall avvisninger.

Informasjon fra Lely Qwes-brikker

• Drøvtyggingstiden for kua.

• Kuas aktivitetsnivå.

Informasjon fra Lely Cosmix

• Fôrinntak.

• Restfôr.

Informasjon fra Lely Vector

• Grovfôr utfôret per gruppe.

• Fôreffektivitet.

Informasjon fra Lely Grazeway

• Basert på tid siden siste melking, vil kua 

bli ført til spesifi kke områder.

• Basert på behov og innstillinger, vil kua 

bli ført til spesifi kke områder.

Informasjon fra Lely Calm 

kalvefôringsautomat

• Melkeinntak.

• Vekt.

Tilkoblet    utstyr
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TILGJENGELIGE LELY T4C INHERD-VERKTØY

 FarmSetup

 Opprett og rediger brukerkontoer for gården 

din.

 Today

 Sjekk hvilke oppgaver som må utføres i dag.

 HowTo

 Sjekk hvordan en oppgave bør gjøres.

 SystemToday

 Sjekk hva slags forebyggende vedlikehold 

ditt Lely-utstyr trenger i dag.

 Cow

 Kontroller informasjon om individuelle kyr og 

sett de rette handlingene.

 FarmNotes

 Kommuniser raskt og effektivt med andre 

InHerd-brukere på gården din.

 Signals

 Vit når en robot har stoppet melking.

 FarmBeats

 Kontroller prestasjonene for besetningen og 

melkeroboten din.

Vi mener at bønder bør tilbringe det meste av tiden med besetningen sin, og ta godt vare 

på kyrne sine. Å drive en robotgård er ingen kontorjobb; derfor har Lely T4C to grensesnitt 

basert på det samme systemet. PC-versjonen gir komforten med en perfekt oversikt på en stor 

skjerm for å ta strategiske avgjørelser. Den mobile InHerd-versjonen presenterer nødvendig 

informasjon til den daglige drifta, og gir deg verktøyene du trenger for å kontrollere, handle og 

forbedre. Over alt, når som helst.

Fra kontoret til 

besetningen

«Takket være Lely T4C InHerd endret jeg 

mine daglige rutiner, og gjort arbeidet 

mye mer effektivt.»

Geeske van de Streek, Nederland

Kontrollér, handle, forbedre... 
ferdig!
Lely T4C InHerd er en kombinasjon av flere verktøy for 

smarttelefonen din. T4C InHerd lar deg sjekke hvor din 

oppmerksomhet trengs mest: styring gjennom unntak.  

Det hjelper deg med å handle nøyaktig ved å veilede 

deg til å gjøre det rette til riktig tid og på riktig sted. Det 

hjelper deg å forbedre resultatene ved å gi deg mer innsikt 

i resultatene dine. Dette resulterer i en mindre stresset og 

mer effektiv arbeidsdag.

En mer effektiv arbeidsdag
For bønder betyr ikke ‘fulltid’ fra åtte til fire. Derfor bryr 

ikke Lely T4C dem med irrelevant informasjon. Takket 

være vår lange historie innen robotmelking har vi lært 

hvilken, hvordan og når informasjon trengs. Lely T4C-data 

har utviklet seg fra kjekt-å-vite- til må-vite-informasjon. På 

denne måten vet du nøyaktig hva du må gjøre, og som en 

følge har du mer tid for ting som du liker å gjøre. Nyt det!
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Vår fjøsdesign gir per-

fekt balanserte 
melkeproduk-
sjonssystemer
I mer enn to tiår har Lely vært involvert i robotmelking og besetningsstyring. Dette har gitt 

oss en omfattende erfaring i utforming av robotfjøs. Et fjøs bygd for robotmelking og daglig 

styring gir komfort for både bonden og kyrne.

Nybygg gir muligheten til å tilpasse fjøset i forhold til styrings- og besetningsbehov. Lely gir 

gjerne råd i optimalisering av planløsninger i fjøset under planleggings- og byggeprosessen.

Avsining

Kalving

Råmelk

Første melking

Rase 1

Rase 2

Drektig-
hetssjekk

Klauvs-
kjæring 2

Klauvskjæring 1Vaksinering

JOBB SMARTERE!
Det er velkjent at i gjennomsnitt 20% av besetningen 

forlanger 80% av den tilgjengelige arbeidskraften. Derfor 

er det godt å vite at det er mulig å styre besetningen med 

under ti arbeidsoppgaver per ku per laktasjon. En smart 

planløsning i fjøset og et øye for kutrafi kk, separering og 

behandling er vesentlig for å oppnå dette. Ved å skape en 

logisk arbeidsfl yt rundt Astronaut melkerobot, gir det deg 

mer enn bare melking.

Arbeidsflyt for robotmelking
Vår arbeidsfl yt, spesielt utviklet for robotmelking, vil gi 

deg og dine ansatte de nødvendige verktøyene. En smart 

planløsning i fjøset og godt uttenkte rutiner og gjøremål 

kan gjøre en stor forskjell på arbeidseffektiviteten. 

Prosess Oppgaver Arbeide Rutiner

«En av grunnene til den høye 

produksjonen på gården er disiplin 

og rutine, som er nøkkelfaktorer for 

vellykket gårdsstyring.»

Alberto Beunza, Spania



1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Avtale om kjøpsdetaljer

Kontroller: leverte produkter 
og opplæring

Råd om planløsning i fjøset

Start melking

Opplæring i styring 
av robotgårder

Opplæring i bruk og 
styring av T4C

Klargjøring av T4C

Brukerstøtte og rådgivning

Sjekk: konstruksjon 
og logistikkplan

Sjekk tilfredsstillelsesnivå

Råd om fôring og 
besetningsstyring

Analysering og rådgivning

«Det er avgjørende at spesialister er 

tilgjengelig i oppstartsperioden for å sikre 

deg at ting går glatt, og for å assistere 

deg med en gang du trenger hjelp. 

Lely hadde et utmerkede opplegg i 

forhold til dette.»

Tobias Wagner, Tyskland

En gård med suksessfull melkeproduksjon vil måtte fokusere på viktige faktorer som fôrstyring, 

besetningsstyring, avl og mennesker. Spørsmål som må besvares kan for eksempel være: 

Hva gir den beste dyreflyten i fjøset? Hvordan høste og lagre avlingen? 

Hvilke kunnskaper trenger ledelsen og ansatte?

Tidslinjen på denne siden viser den ideelle flyten av hendelser for en vellykket oppstart.

Fra innledende interesse 

til vellykket 
robotmelking

Lely Astronaut A4
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Siden vi kommer fra en gård, vet vi hva det vil si å våkne tidlig om morgenen. Vi vet hva det vil 

si å tilbringe timer i fjøset, dag ut og dag inn, for å sikre optimal behandling av besetningen 

din. Vi forstår hvordan du jobber, og hvorfor. Vi er forpliktet til å gjøre robotmelking en 

suksess også på din gård

Melkeproduksjon er noe vi 

lever for

«Produktet er bare så bra som 

menneskene som står bak det. De vil 

hjelpe deg, og Lely-gutta gjør det. 

Folk spurte om det var en vanskelig 

avgjørelse å finne ut hvilket robotmerke vi 

ville ha. For oss var det ikke det, for vi så 

lidenskapen som Lely har for roboter.»

Steve og Lori Dockendorf, USA

Forbi skruer og programvare
Våre ekspertkonsulenter har praktisk erfaring 
sørger for optimalisering av prestasjonene i 
besetningen din. Samtidig sikrer de at du får de 
optimale fordelene fra våre produkter og tjenester. 
Vår lidenskap for innovasjon stopper ikke ved 
de tekniske egenskapene i våre produkter, men 
fortsetter langt forbi det punktet for å dekke alle 
praktiske og styringsmessige aspekter ved din 
melkegård.

Lely Center-konsept - dedikert 
og utdannet
Lely-gruppen har utviklet Lely Center-konsepter 
for å sikre tilgjengeligheten av profesjonell salg og 
service av Lely-produkter i lokale områder over hele 
verden. Vi sikrer at alle våre serviceingeniører forblir 
oppdaterte på den nyeste teknikken; hvert år blir de 
kurset og testet på sin faktiske kunnskap som satt 
opp av vårt Lely Academy. Selvfølgelig er de til din 
tjeneste døgnet rundt.
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Vi tilbyr deg lave 
eierkostnader
Vi er klar over at Lely Astronaut melkerobot i utgangspunktet er en stor investering; men ikke 

se på det som bare en investering. Det er ikke bare den innledende investeringen som teller, 

men alle kostnadene i årene som kommer! 

«Med Lely Astronaut er 

produksjonskostnader relatert til forbruk 

av vann, vaskemiddel, elektrisitet og fôr 

meget lave.»

Jean-Philippe Côté, Canada

Utprøvd holdbarhet
Gjennom bruk av førsteklasses materialer og ved å 

begrense antallet bevegelige deler, garanterer vi lang 

levetid og en betydelig innbytteverdi. Basert på de første 

tjue årene med Lely Astronaut roboter i feltet, kan det 

konkluderes med at ut i fra økonomiske synspunkter bør 

robotene avskrives over en femtenårsperiode. 

Utviklet for å være pålitelig
Selvsagt er Lely-teknologi, gjennom kontinuerlige 

forbedringer i utforming og komponenter, laget for å 

være pålitelig året rundt. Noen av nøkkelkomponentene 

i roboten, som vakuumpumpen og laseren, leveres med 

en fem års garanti. Robotrammen leveres med en ti års 

garanti.

Lave servicekostnader
Astronaut robotmelkesystem krever maksimalt fi re 

vedlikeholdsbesøk per år. Systemets modulære 

utforming gir en enklere vedlikehold. Unikt i 

melkeproduksjonssektoren: vedlikeholdskontrakter basert 

på antall kg produsert melk. Du har også muligheten til å 

tegne en fullstendig vedlikeholdskontrakt, som inkluderer 

både forebyggende service, deler og eventuell uttrykning!

Mindre bruk av vann
Fordi spenekoppene ikke kan falle i gulvet er det ingen 

grunn til gulvrengjøring, og siden spenene rengjøres med 

børster i stedt for med vann, er Lely Astronaut svært 

effektiv i bruken av vann.

Færre bevegelser, mindre energi
Nøkkelen til energibesparelse er de få bevegelsene som 

er nødvendig for påsett og avtaking av spenekoppene. 

Dette gjør armkonseptet til Astronaut det mest 

bærekraftige. Dessuten sparer Lely mye energi ved å 

bruke et trykkluftsystem for melkeroboten og annet 

tilhørende utstyr i fjøset, som f.eks. seleksjonsporter.
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KLAR FOR MANGE NYE ÅROPPGRADERT SERTIFISERT GARANTI

LELY TAURUS, ET ATTRAKTIVT ALTERNATIV
Lely Taurus-sertifisert brukte Astronaut melkeroboter har 

en kjent historie, kan oppgraderes i henhold til den nye 

eierens ønsker, og er klar til å melke i mange år. De er 

fullt inspiserte, grundig testede og kommer med en ett 

års garanti.

Lely Finance –  

        pålitelig, 
sikkert og fleksibelt

«Med denne finansielle leasingordningen 

vet jeg nøyaktig hva mine månedlige 

innbetalinger vil være for de neste ti 

årene. Rentekostnader er faste, og jeg har 

ingen bekymringer over prissvingninger.»

Sander Bouma, Nederland

Fleksibel finansiering
Lely Finance tilbyr en vid rekke finansierings- og 

leasingprogrammer utformet for å møte dine driftsbehov 

og omsetning. Du kan ordne finansiering ved kjøp basert 

på pålitelige og sikre råd fra våre finansspesialister. 

Finansiell leiekontrakt
Hvis du vil eie ditt Lely-utstyr, men ser etter en måte å 

spre investeringen over en lengre tidsperiode på, velger 

du en finansiell leasingkontrakt. Ved kontraktens utløp vil 

du eie utstyret fullt ut.

Operasjonell leiekontrakt
Hvis du ønsker lavere månedsbeløp, om du ikke er 

interessert i å eie ditt Lely-utstyr, og du vil ha den nyeste 

teknologien, velger du en operasjonell leasingkontrakt. 

Ved kontraktens utløp kan du enten velge å fornye 

kontrakten og oppgradere til den nyeste tilgjengelige 

modellen, utvide den eksisterende kontrakten, eller kjøpe 

utstyret du har hatt i bruk. 

Nøkkelfordeler
•  Lave månedlige betalinger.

•  Skattefordeler.

•  Finansiering via andre kilder.

•  Alltid muligheten for den nyeste teknologien.

•  100% finansiering.

•  Bevaring av kapital.

•  Faste betalinger.

•  Opprettholder kreditt.

•  Fleksibilitet.

•  Kjøps- og fornyelsesopsjoner.

Våre kunnskapsrike industrispesialister er klar til å gi deg de finansproduktene og -tjenestene du 

trenger for å møte dine forretnignsmål og holde deg konkurransedyktig. Lely Finance gir deg 

muligheten til å anskaffe det mest innovative melkeproduksjonsutstyret med en finansløsning 

tilpasset din drift.
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Et utvalg av våre 

  forbedringer 
for moderne melkeproduksjon

1.  Lely Vector automatisk 

fôringssystem.

2.  Lely Juno automatisk fôrskyver.

3.  Lely Cosmix fôrstasjon.

4.  Lely Discovery skraperobot.

5.  Lely L4C – Light for Cows 

(Belysning).

6.  Lely Behandlingsboks.

7.  Lely Grazeway beiteport.

8.  Lely Calm kalvfôringsautomat.

9.  Lely Commodus liggebås.

10.  Lely Walkway automatisk klauvbad.

11.  Lely Luna cow kubørste.

12.  Lely Harvesting grashøsteutstyr.
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Hos Lely vet vi at melkeproduksjonsgårder er forskjellige. Gården din er 

unik, akkurat som du og dine mål. Men selv om moderne melkeproduksjon 

kan være en komplisert virksomhet, må det uansett komme melk på 

tanken.

Bruk litt tid og tenk på akkurat din situasjon. Forestill deg hvordan gården 

kunne drives best mulig. Lely Astronaut kan nå konfigureres etter dine 

spesielle behov så du lettere når dine mål.

Hva er viktig for deg 

og gården din?

 VELG REPRODUKSJON

Skal du ha full kontroll, må du 

kunne stole på reproduksjonen. 

Skaff et ekstra sett med øyne og 

få kyrne drektige. Oppnå høyere 

presisjon på reproduksjonen, slik 

at du lettere ser kyr i brunst og 

kan inseminere dem til rett tid. 

Med økt inseminasjonseffektivitet 

sparer du svært mye tid.

 VELG BEITE

Beite er den naturligste måten 

å fôre kyrne på. Beite har 

positiv virkning på kuvelferd og 

-helse. Få sunne og glade kyr på 

beitet og ha full kontroll over 

melkeproduksjonen samtidig. 

Dessuten har folk en økende 

forventning til å se kyr på beite.

 VELG JURHELSE

Melk av god kvalitet kommer 

fra et sunt jur. Få nødvendig 

informasjon om jurhelse og forstå 

når det er nødvendig å gjøre noe. 

Sørg for at bakterier elimineres 

og kryssmitte unngås før hver 

melking. Få kontroll på jurhelsen 

og reduser kostnadene. 

 VELG MER MELK

Det å utnytte produksjons-

kapasiteten maksimalt betyr 

en optimal kombinasjon av 

jurkapasitet, tilgjengelige data 

og maskinvare. Og at du har et 

profesjonelt system for gårdsstyring 

som er til for dine behov, i ryggen. 

Øk robotkapasiteten med ytterligere 

10–15 %, optimer hele besetningens 

ytelse og få mer melk i tanken.

Øk presisjonen 
i reproduksjonen

Sikre 
jurhelsen

Støtte for 
beitestrategi

 VELG FÔR

Fôr er en av de største 

utgiftspostene på en 

melkeproduksjonsgård. Gi 

derfor hvert enkelt dyr fôr etter 

virkelig behov og ha styring på 

kostnadene. Få mulighet til å 

gi mer avanserte rasjoner, selv i 

kombinasjon med flytende fôr.

Ha styring på 
fôreffektiviteten

 VELG KUHELSE

Ta vare på dine mest verdifulle 

aktiva: kyrne. Sunne kyr sparer 

tid og penger, og gir mer melk. 

Få bedre kontroll på kuhelse 

og ta de riktige beslutningene 

med avanserte sensorer og 

praktisk informasjon. Dette gjør 

inntektene sikrere.

Kjenn 
dine kyr

Øk melkeytelsen

Hvor viktig er økt melkeytelse for degHvor viktig er reproduksjon for deg Hvor viktig er kuhelse for deg Hvor viktig er beite for degHvor viktig er jurhelse for deg Hvor viktig er fôring for deg

< uviktig viktig > < uviktig viktig > < uviktig viktig >< uviktig viktig > < uviktig viktig > < uviktig viktig >
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Lidenskapelig om landbruk

Lely har en lang historie i å anerkjenne moderne bønders behov. Våre produkter er utviklet med kua som 

utgangspunkt. Vi streber etter å la henne trives og derfor leverer vi produkter til bønder og entreprenører 

som strekker seg fra fôrhøsting til fôring, fjøsinnventar, jurpleie, melking og energiforsyning. I tillegg har vi 

spesifikk kunnskap og erfaring i å hjelpe bønder til å få det beste fra utstyret sitt. Som sådann er vår dyptgående 

kunnskap om den fullstendige gårdssyklusen - fra gress til glass - enestående i landbrukssektoren. 

Vi er forpliktet til en bærekraftig, lønnsom og fornøyelig fremtid i landbruket.

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 registrerte varemerker tilhørende Lely Group. Lely 

forbeholder seg alle rettigheter til sine varemerker. Enhver uautorisert bruk av et varemerke eid av Lely, eller bruk av et varemerke som til 

forveksling ligner eller er tilbøyelig til å kunne forveksles med et varemerke eid av Lely, utgjør brudd på Lelys eksklusive rettigheter. Med 

enerett. Informasjonen gitt i denne publikasjonen er kun oppgitt for informasjonsformål og utgjør ikke et salgstilbud. Det kan være at 

enkelte produkter ikke er tilgjengelige i alle land, og leverte produkter kan avvike fra illustrasjonene. Ingen deler av denne publikasjonen 

må kopieres eller publiseres ved trykking, fotokopiering, mikrofilm eller på noen annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra 

Lely Holding S.à r.l. Selv om innholdet i denne publikasjonen er sammenstilt med størst mulig påpasselighet, tar ikke Lely på seg ansvaret 

for eventuell skade oppstått av feil eller utelatelser i denne publikasjonen.

Lely bryr seg om miljøet. Din Lely-distributør


