LELY UTRUSTNING FÖR
MJÖLKPRODUKTION
Lösningar för mjölkning, utfodring
och ladugård

Skapa en framtid för din mjölkgård

LHQ.B99014.SV.A

Din Lely distributör

Lely bryr sig verkligen om miljön.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway och Welger är registrerade varumärken hos Lely Gruppen. Den exklusiva rätten att använda
dessa namn tillhör företagen i Lely Gruppen. Alla rättigheter reserverade. Informationen som ges i denna publikation tillhandahålles endast i
informationssyfte och utgör inte något försäljningserbjudande. Vissa produkter kanske inte finns tillgängliga i individuella länder, och de produkter
som tillhandahålls kan skilja sig från de som illustreras. Ingen del av denna publikation får kopieras eller publiceras genom tryck, fotostatkopiering,
mikrofilm eller någon som helst annan process utan att skriftligt tillstånd först har getts av Lely Holding S.à r.l. Även om innehållet i denna
publikation har satts samman med största möjliga omsorg, kan Lely inte hållas ansvarig för några som helst skador som må uppstå som en följd av
felaktigheter eller uteblivanden i denna publikation.
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Gör ditt företag redo
Som lantbruksföretagare står du inför utmaningar varje dag. Lantbruket står inför enorma utmaningar
under de närmaste årtiondena bl.a med att hålla jämna steg med den snabba befolkningstillväxten och
att leverera mat till allt mer konkurrenskraftiga priser. Allt detta måste ske på ett hållbart sätt, genom att
halvera våra koldioxidutsläpp.
På Lely arbetar vi på tekniska revolutioner som kommer hjälpa dig att utvecklas framgångsrikt, och
erbjuder dig produkter från skördemaskiner till mjölkning, utfodring och ladugårdsutrustning. Med kon
som den tydliga utgångspunkten för all vår utveckling, kommer dessa produkter göra det möjligt för dig
att framgångsrikt öka din verksamhets omfattning, samtidigt som optimal välfärd för djuren säkerställs.
Genom att samarbeta med Lely på din resa, kommer du även kunna dra fördel av en unik uppsättning
instrument för att hantera mjölkens kvalitet, foder/mjölk konverteringsgraden såväl som den enskilda
kon i besättningen.
Lantbrukssamfundet kännetecknas av företagare som är fullt medvetna om att de kommer att lämna över
sin verksamhet till kommande generationer. På Lely är detta inte annorlunda. Vi fortsätter att utveckla
vår kunskap och våra produkter för framtiden, så att du framgångsrikt kan hantera nya utmaningar.
Utveckling.
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för framtiden

5

En hållbar, lönsam och njutbar framtid inom
lantbruket
Vår historia visar tydligt att vi varje årtionde har kunnat introducera en produkt i
sektorn, som har haft en betydande inverkan på arbetsmetoderna inom lantbruket.
Vår vision betonar den ökande betydelsen av hållbart lantbruk, samtidigt som vi
behåller vår fokus på att utveckla produkter som förbättrar både det ekonomiska
och sociala välbefinnandet hos våra kunder.
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Vad står vår vision för?

då inte endast på den initiala investeringskostnaden,

Hållbar – Att bevara miljön för kommande

utan även på alla de kostnader som tillkommer

generationer. Detta innebär att som företag

under åren framöver! Tack vare vår fokus

agera på ett ansvarsfullt sätt, sätta ko och

på pålitlighet och hållbarhet, genom hela

människa i huvudfokus i allt vi gör, utveckla

produktutvecklingen, kan vi erbjuda dig ett utbud

långvariga produkter, spara energiresurser och

av produkter med det högsta inbytesvärdet,

hjälpa lantbrukssektorn att utvecklas till en

säkerställa den lägsta förbrukningen av el och

energineutral verksamhet.

vatten, såväl som begränsade servicebehov.

Lönsam – Att erbjuda innovativa produkter och

För att vi vill att du ska lita på oss

koncept för att förbättra traditionellt lantbruk.

En grundlig kontroll av kvaliteten på alla de material

Att upprätthålla och förbättra våra kunders

som används är en avgörande del av produktionen.

resultat genom kostnadsbesparingar, låga

Dessutom testas majoriteten av våra produkter

driftskostnader och högre effektivitet för att

för driftsfunktionalitet innan de lämnar fabriken.

slutligen förbättra deras vinst.

I praktiken är korrekt drift och service minst lika
viktigt som effektiv produktutveckling och korrekt

Njutbar – Att utveckla produkter som är pålitliga,

tillverkning. Av den anledningen investerar Lely

enkla att använda och väl utformade. Robusta

väldigt mycket i utbildning av vår servicepersonal.

maskiner säkerställer oöverträffad produktivitet,

Våra certifierade servicetekniker, unikt inom i

vilket tillhandahåller en ren arbetsglädje till såväl

mjölkbranschen, är tillgängliga 24 timmar om

maskinstationer som mjölkproducenter.

dygnet, sju dagar i veckan. I tillägg till detta har vi

Kon är huvudsaken
Lelys mål är inte i första hand fokuserade på att

även experter på gårdsmanagement, som kan hjälpa
dig att uppnå maximala resultat med din besättning.

automatisera verksamheten. Vi strävar efter att

Frihet att njuta av ditt sociala liv

bygga upp ett genomtänkt koncept kring kon

Detta är motivationen som ligger bakom våra

(som är utgångspunkten). Ett perfekt exempel på

produktutvecklingar; att minska din arbetsbelastning

denna strategi är det så kallade I-flow konceptet i

under den dagliga rutinen och att lyfta din

Astronaut A4 roboten, vilket säkerställer en enkel

mjölkproduktionsverksamhet till nya nivåer gällande

åtkomst till ingången och utgången för korna.

konsekvens, ekonomi och effektivitet, samtidigt som

Vi erbjuder dig den lägsta
ägandekostnaden

djurens välfärd och miljön respekteras. Vi inser att
bättre maskiner hjälper dig att vara mer produktiv
och att om rutinmässiga aktiviteter kan övertas av

När du överväger en investering, oavsett om det

pålitliga lösningar, så ger det dig mer tid att njuta av

gäller en mjölkningsrobot eller förbrukningsvaror, se

ett tillfredsställande liv.
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Mjölkningsutrustning
1992, för 20 år sedan, introducerade Lely Astronaut-mjölkningsroboten. Denna
banbrytande produkt erkändes som den viktigaste uppfinningen för mjölkproducenter
under nittonhundratalet. Ända sedan vi fortsatte att uppfinna med hjälp av särskilda
kunskaper från våra dedikerade personer på Lely, tillsammans med feedback från
våra kunder, har detta resulterat i ett imponerande utbud av produkter. All vår
”mjölkningsutrustning” utvecklas för att hjälpa lantbrukaren att optimera alla
väsentliga faktorer runt mjölkningsprocessen.
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LELY ASTRONAUT A4

Mjölkningsutrustning

Lely Astronaut A4 automatiska mjölkningssystem
Precis som alla våra lösningar för mejeriprodukter har Lely Astronaut A4
mjölkningsroboten utvecklats från en tydlig utgångspunkt: kon. Sida 10.

Lely T4C – Tid för Korna managementsystem

LELY T4C

Detta smarta system gör det möjligt för dig att spendera din värdefulla tid på de
kor som verkligen behöver din uppmärksamhet. Sida 16.

Lely Grazeway selektionsbox

LELY GRAZEWAY

Lely Grazeway selektionsbox är den enklaste och mest effektiva lösningen, med
enkel installation, för att hantera bete effektivt. Sidan 20.

Lely Nautilus mjölktank

LELY NAUTILUS

Inga kompromisser; nedkylningsprocessen påbörjas så fort den första droppen
mjölk hamnar i tanken. Sida 22.

Mjölkningshygien – rent på insidan och utsidan

MILKING HYGIENE

Att vara en del av livsmedelskedjan är ett stort ansvar. Lely har utvecklat ett
utbud av rengöringsprodukter särskilt för mjölkningsutrustning. Sidan 26.

Caring – omfattande juvervård

CARING

Ett utbud av juvervårdsprodukter av hög kvalitet som är baserade på många års
erfarenhet. Sidan 30.
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Lely Astronaut A4 robotmjölkningssystem –
det naturliga sättet att mjölka
Mjölkning är ett rutinarbete som måste utföras med högsta möjliga kvalitet och
konsekvens. Med Lely Astronaut är det som om du hade anställt den mest konsekventa,
pålitliga personal du kan tänka dig, och han är redo att arbeta 24 timmar om dygnet, sju
dagar i veckan i åratal framöver!
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Mjölkningsutrustning

Fördelar för lantbrukaren
Då en av de huvudsakliga sysslorna på din mjölkgård – mjölkningen –
tas om hand av en Lely Astronaut A4 robot, har du nu tid att njuta av
en bättre livsstil. Att kunna organisera din arbetsdag som du själv vill
tillåter det dig att vara mer flexibel och att du inte längre behöver hålla
dig till fasta mjölkningstider. Tiden som sparas kan nu tilldelas till att
övervaka din besättning, samt att optimera alla de viktiga faktorer som
rör beslutsfattandet för att göra din gård till en mer lönsam verksamhet.
Två årtionden med robotmjölkning har gjort det uppenbart för våra
kunder att, genom att tillåta kon att fatta sina egna beslut, optimeras
i både komfort och produktivitet. Korna gör sina egna val för att
antingen vila, bli mjölkade eller utfodrade, vilket säkerställer maximal
prestanda hos alla kor i hela besättningen. Ökningar i kornas produktion
på mer än 10% är vanliga efter installationen av en Lely Astronaut
mjölkningsrobot. Särskilt kvigor, som drar förmån av fler mjölkningar per
dag. Genom att använda avancerad robotteknik i ladugården, skapar

Frihet för dig.

lantbrukarna flexibilitet för andra aktiviteter och en ökning på upp till
två miljoner liter mjölk per heltidsanställd, allt på ett kovänligt sätt.

Varför välja Lely Astronaut mjölkningsrobot?
Mjölkproducenter som låter sina kor röra sig fritt i ladugården uppnår
de bästa resultaten. Precis som med människor, tycker inte kor om att
styras omkring. Tack vare Lelys koncept med fri kotrafik kan dina kor
äta, dricka, vila och bli mjölkade vid Lely Astronautrobot under hela
dagen, samtidigt som du ser resultat från dina kor som du inte har
upplevt tidigare! Om du väljer en 24/7 mjölkningsrobot kommer du att
kunna njuta av den sinnesfrid som vårt 24/7 supportsystem medför. Lely
är den enda som kan erbjuda dig ett fullfjädrat servicekontrakt, baserat
på ett betala per-kg-mjölk underlag. Lelys maskiner utmärker sig från
konkurrenternas. Hållbarhet och driftsenkelhet är alltid huvudfaktorer
i dessa ansträngningar. Den unika Lely Astronautarmen, sättet att
förbehandla och rengöra, den totala friheten för korna i båset, såväl
som revolutionerande genombrott i mjölkningsteknik är alla delar av
den mest avancerade mjölkningsteknologi som för närvarande finns
tillgänglig på marknaden; Lelys Astronaut A4. Vi kan skryta med många

Kon är huvudsaken.

års praktisk erfarenhet och mycket goda resultat på både stora och små
mjölkgårdar.

Högsta mjölkkvalitet säkerställd.
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Lely I-flow konceptet ökar
mjölkproduktionen

Lely borstar – designade för mer
än rengöring

En revolutionerande egenskap på Lely Astronaut A4

Borstarna avlägsnar effektivt all smuts och

är genomgångsdesignen av mjölkningsboxen,

gödsel, även om det sitter fast. Det är det enda

kallat I-flow konceptet. Som praktik och forskning

rengöringssystem som rengör området runt

har visat, är kor inte riktigt kapabla att göra

spenarna där spenkopparna kan beröra, såväl som

snäva svängar. Att möjliggöra för kon att gå rakt

juvrets undersida nära spenen. Borstarna ger även en

in i, och ut ur, boxen, eliminerar allt eventuellt

snabb och mycket effektiv beröringsstimulans, vilket

onödigt obehag. Den kovänliga designen möjliggör

är viktigt för kornas behov av frigöring av hormonet

kontinuerlig sammanhållning med resten av

oxytocin. Bättre stimulans kommer att förbättra

besättningen, vilket eliminerar onödig stress.

påsättningstiden och mjölkningshastigheten, och

Lantbrukare som har använt Lely Astronaut A4

därmed roboten kapacitet.

roboten med I-flow konceptet i mer än ett
år, rapporterar en ökad mjölkproduktion som
överstiger deras förväntningar.

Lely Astronautarm – muskler och
hjärna!

Lelys infällbara utfodringstråg –
uppmuntran att lämna koboxen
Genom att ta bort fodertråget framför kon efter
mjölkningen, ”uppmuntras” hon att gå ur boxen
tidigare, eftersom det inte finns något som

Ända sedan 1992 har Lely bevisat sitt koncept med

begränsar hennes väg och hon inte kan få mer

den robusta robotarmen; armen förblir under kon

foder. En snabbare utgång möjliggör en snabbare

och kontrollerar hela mjölkningsprocessen. Armens

ingång för nästa ko. Även om denna fördel kan

robusta konstruktion säkerställer att även om kon

verka minimal, kan en intjäning på fem sekunder

skulle kliva på den, så orskar detta inte någon skada.

per mjölkning enkelt resultera i 15 minuter per dag,

I den händelse att spenkoppar sparkas av, kommer

eller en extra ko mjölkad.

de att återkopplas inom loppet av några sekunder
utan någon förorening. Vi säkerställer den snabbast
möjliga påsättningen av spenkopparna såväl som
full kontroll av hela mjölkningsprocessen, med
alla funktionella komponenter placerade så nära
spenkopparna som möjligt.

Lely Astronaut arm
Ett välbeprövat koncept; den unika armen förblir under kon och
kontrollerar hela mjölkningsprocessen.

I-flow koncept för snabb ingång/utgång vid mjölkningsenheten
Tack vare I-flow konceptet i mjölkningsenheten går kon rakt in och ut ur enheten,
utan att göra några svängar. Detta gör det lättare för kon, vilket förkortar
inlärningskurvan och ökar genomflödet.
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i mjölkens kvalitet, desto enklare blir det för

Det är helt uppenbart att olika kor skiljer sig från

potentiella problem. Det är av den anledningen

varandra.Varje ko föredrar olika inställningar för att

som Lely började mäta mjölkens kvalitet redan från

säkerställa optimal mjölkning. Lely 4Effect pulsator

starten och företaget har bibehållit sin position

är det första revolutionerande genombrottet

som en ledande tillverkare, och gjort denna

inom mjölkningsteknologi under de senaste

spjutspetsteknologi tillgänglig för lantbrukare över

30 åren, då vakuum och pulseringsinställningarna

hela världen.

mjölkproducenterna att identifiera kor med

Milking equipment
Mjölkningsutrustning

Lely 4Effect – skräddarsydd per
juverdel

kan justeras på juverdelsnivå. Detta säkerställer
en verkligt individuell behandling av kon och,

Lely MQC mäter väsentliga parametrar såsom: fett

därmed, ’skräddarsydd mjölkning’. Denna effekt

och protein, konduktivitet, mjölkfärg, mjölkningstid

optimeras genom placeringen av pulseringssystemet,

per juverdel och död mjölkningstid. Lely MQC-C

säkert undanstoppat i armen och placerat så

mäter det somatiska celltalet under varje mjölkning.

nära juvret som möjligt. Detta resulterar i en

Vid slutet av varje mjölkning finns informationen

optimal mjölkningshastighet per juverdel, kortare

direkt tillgänglig i ditt T4C managementsystem.

mjölkningstider, lägre dödmjölkningstider per
juverdel samt en ökning av robotens kapacitet.

Lely MQC och Lely MQC-C, mjölk
som ett flöde av information

Lely är de första att erbjuda ett inbyggt
mätningssystem för fett och protein som standard.
Vid varje mjölkning analyseras fett, protein och
laktos, vilket möjliggör för dig att övervaka

Djurens välfärd och mjölk av utmärkt kvalitet är

besättningens prestanda. Resultatet blir friskare kor,

avgörande för framgångsrik robotmjölkning. Ju

vilket leder till lägre kostnader tack vare maximal

mer information vi kan utvinna ur förändringar

produktivitet och lägre veterinärkostnader.

Optimal borstrengöring
Det enda tillgängliga systemet som desinfekteras med ett klorfritt
rengöringsmedel mellan rengöringarna av korna, vilket förebygger
smittospridning.

Mjölk som ett informationsflöde
Lely MQC mäter för varje juverdel väsentliga parametrar såsom:
• Mjölkens färg.
• Konduktivitet.
• Mjölkningstid.
• Död mjölkningstid.
• Mjölkningshastighet per juverdel.
• Temperatur.
• Fett och protein.
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Lely T4C managementprogram –
tid för dina kor

Marsh – utökad riskhantering

T4C är ett oumbärligt verktyg för att hantera din

av skador och förluster till följd av tekniska

besättning. Information presenteras för dig i form

fel eller externa faktorer. Små saker kan

av direkt och snabb managementinformation. Ett av

ibland få avsevärda konsekvenser, såsom

de extra tillval som kommer med T4C är möjligheten

dyrbara reparationer. En standardförsäkring

att använda DLM (dynamisk utfodringsmodul) och

täcker inte alla kostnader du kan drabbas

RM (reproduktionsmodul) för att optimera din

av. Av den anledningen har en skräddarsydd

besättningsprestanda. Båda programmen är unika

försäkring tagits fram särskilt för användarna

på marknaden! För mer information, se sida 16 – 18.

av Lely Astronaut mjölkningsrobot. Denna

Lely Taurus – begagnade Lely
mjölkningsrobotar

Alla mjölkproducenter är utsatta för risken

allriskförsäkring inkluderar ett antal
kombinerade försäkringar som täcker de
vanligast förekommande riskerna.

Lely Tauruscertifierade robotar är begagnade
Lely Astronaut-mjölkningsrobotar som har
rekonditionerats och uppgraderas på fabriken,
och som är redo att mjölka igen under många år.
Taurusrobotar har en känd historik, kan uppgraderas
enligt den nya ägarens önskemål, är noggrant testade,
har låga priser och levereras med ett års garanti.

Tid för Kor (Lely T4C) presenterar information till dig i form av direkt och
snabb managementinformation.
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Mått och vikt på centralenheten:

• Höjd: 237 cm.

• Höjd: 206 cm.

• Längd: 334 cm.

• Längd: 123 cm.

• Bredd: 227 cm.

• Bredd: 102 cm.

Mjölkningsutrustning

Mått och vikt på robotenheten:

• Vikt: ca. 320 kg.

- Arm utsträckt: ca. 198 cm.
- Arm indragen: ca. 180 cm.
• Vikt: ca. 650 kg.

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Huvudsakliga fördelar
•	I-flow koncept för mindre stress och en
högre mjölkproduktion.
•	Flexibilitet att styra din mjölkproduktion.
• Frihet att njuta av ditt sociala liv.
•	Mest effektivt användande av din
arbetskraft.
• Frihet för dina kor.
• Ökad produktion.
• En gedigen investering.
•	Den mest avancerade tekniken tillgänglig.

Vad användarna säger:
”Det ger mig verkligen sinnesfrid att
kunna övervaka bokstavligt talat varje ko
i besättningen.”
Holland
”Våra kor vande sig vid Lely Astronaut
mjölkningsrobot till och med snabbare
än vad jag gjorde! Produktionen har ökat
och vår besättning är märkbart lugnare
än tidigare.”
Frankrike
15

Lely T4C managementprogram – verktyget
för att ha kontroll över din besättning
Vårt managementprogram för gårdskontroll, Lely T4C, tillhandahåller dig all information
du behöver ha till hands för att hantera din besättning på ett tidseffektivt sätt. Det
kopplar samman dina Lely Astronautrobotar, Lely Vector utfodringssystem och andra
Lelyanordningar, allt i ett program. Du hanterar hela din gård från en central punkt.
Tid för Korna (Lely T4C) underlättar effektivt management genom undantag.
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gård. Tillförlitlig upptäckt av kor i brunst är en viktig

din hantering av besättningen, då det är mycket mer

faktor för framgångsrik avel i besättningar, och

än bara ett program för hantering av mjölkningen

allmänt accepterat som den enskilt viktigaste faktorn

på din gård. Förutom att Lely T4C tillhandahåller

för reproduktiv förbättring på de flesta mjölkgårdar.

information om varje mjölkning som har gjorts, är
det även utgångspunkten för management av foder,
reproduktion och bete.

Reproduktionsmodul – följ
utvecklingen

Mjölkningsutrustning

Lely T4C managementprogram tar en central plats i

Besättningens fertilitetsstatus kan övervakas
I kombination med Lely Grazeway selektionsbox

med den särskilda reproduktionsmodulen i T4C.

kan du enkelt kontrollera styrningen av

Denna modul visar reproduktionsstatusen och de

dina kor, när du kombinerar bete med

historiska resultaten. På detta sätt kan du hantera

mjölkningsroboten. Reproduktionshantering är

besättningens reproduktion och enkelt hitta de

enkelt med vår integrerade brunstupptäckt och

punkter som behöver förbättring.

reproduktionsmodul. Med det nya Lely Vector
automatiska utfodringssystemet, kan både

Baserat på kons aktivitet och dess insamlade historia,

kraftfoder och grovfoder optimeras. Benchmark-

blir brunsten automatiskt registrerad. En ko blir

alternativet ger dig möjlighet att jämföra dig själv

automatiskt markerad som dräktig vid avsaknad av

med andra Lely-lantbrukare över hela världen,

en tydlig ökning i brunstaktivitet efter insemination.

som en indikator för din besättnings prestanda.

Dräktighetskontroller av veterinären är inte längre

Med den praktiska instrumentpanelen har du

nödvändiga. Detta sparar både tid och pengar.

med ett ögonkast en överblick av din besättnings
prestanda. Därifrån kan du enkelt zooma in på

Management på plats

de underliggande detaljerna. Varje händelse, från

E-link Manager ger dig en översikt över Lely T4C

födseln till den dag då kon lämnar gården, lagras i

information, för att kunna hantera din besättning

Lely T4C managementprogram.

vid mjölkningsroboten. Lely tillhandahåller även

Fertilitet – övervaka hennes
avelscykel

möjligheten att använda en PDA-modul för att mata
in data i T4C var som helst, och när som helst, i eller
utanför ladugården.

Fertilitet är känt för att ta upp mycket tid och har ett
stort inflytande på det ekonomiska resultatet på en

Vad användarna säger:

Huvudsakliga fördelar

”Jag litar mer på Qwes upptäckt av brunst och

• Inseminering vid rätt tillfälle.

övervakning av hälsotillståndet än mina egna ögon.”

• Optimal fortplantning.

Danmark

• Reducerade kalvningsintervaller.
• Tidigast möjliga tecken på potentiella hälsoproblem.
17

Lely Qwes övervakning av hälsa
och reproduktion – kunskap är
makt
Lely har utvecklat ett unikt verktyg för att
upptäcka hälsoproblem och brunst i det tidigaste

effektiv en behandling av en veterinär är. Dessutom
ger systemet automatiskt en varning för kor med
låg aktivitet, vilket ofta är en tidig indikation på
misstänkta sjukdomar och potentiell kalvförlamning.

möjliga skedet. Lely Qwes systemet tillhandahåller

Dynamisk utfodring

oöverträffad noggrannhet för övervakning av

T4C managementprogrammet ger dig möjligheten

kornas reproduktion och hälsostatus, 24 timmar om

att sänka dina foderkostnader tack vare högre

dygnet, sju dagar i veckan.

fodereffektivitet. Med tillvalet dynamisk
utfodringsmodul (DLM), ändrar systemet

Noggrann mätning av kornas
aktivitet

automatiskt fodertilldelningen per ko baserat på
det optimala förhållandet mellan kostnad och

Lely Qwes-H systemet är ett koidentifikationssystem

fördelar. Du kan dra fördel av unika resurser som

med en aktivitetssensor som är monterad på

gör det möjligt för dig att maximera din vinst; det

halsbandet. Aktivitetsnivåerna mäts med hjälp

handlar inte längre om de kor som producerar mest

av en sofistikerad accelerationssensor som mäter

mjölk, utan snarare om de kor som ger det bästa

rörelsernas varaktighet och intensitet istället för

ekonomiska resultatet.

bara antal steg. Lely Qwes-HR tillhandahåller
ytterligare funktionalitet genom att även mäta kons

Dynamisk utfodring använder den individuella

idisslingsaktivitet som ger en tidig indikation på

fodereffektiviteten hos ett djur genom att registrera

kons hälsotillstånd. Båda systemen övervakar kons

hur ett djur reagerar i form av mjölkproduktion

aktivitet i perioder om två timmar, och ger därmed

till en viss mängd kraftfoder. Genom att även

en väldigt korrekt och högupplöst översikt över en

ta hänsyn till mjölkavkastningen (kg mjölk och

individuell kos beteende. Transpondern är fäst vid

halter), kostnaderna för kraftfoder, kostnaderna för

den övre delen av kons hals med en rem och en vikt,

grovfoder och torrsubstansintaget, söker systemet

på ett sådant sätt att falska rörelseutslag förhindras

efter den ekonomiskt optimala mängden kraftfoder

samt att transpondern skyddas från mekaniska

att utfodra, där vinsten maximeras.

skador. Remmen och spännet är designade för att
kunna sättas på och tas av på ett smidigt sätt, vilket

Dynamisk mjölkning

möjliggör en enkel flytt av transpondern mellan

Dynamisk mjölkning låter korna bli mjölkade oftare

korna om så behövs. Lely Qwes-HR transpondern

vid behov, och mindre ofta när det är möjligt.

inkluderar en accelerationssensor, särskilt inställd

Genom att öka eller minska intervallet mellan två

idisslingsmikrofon, en mikroprocessor och minne.

mjölkningar och mäta mjölkmängden vid nästa

Transpondern lagrar ett allmänt aktivitetsindex och

mjölkning, avgörs det optimala intervallet för varje

analyserar ljuden från tuggningar för att beräkna

ko kontinuerligt. Denna beräkning sker inom de

idisslingstiden.

fastställda gränserna, som tillåter ett lägsta och
högsta antal mjölkningar per dag. Genom att även
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Transpondern skapar ett aktivitetsindex, så att du

ta hänsyn till mjölkningshastighet, behandlingstid

kan inseminera vid rätt tidpunkt. Därmed optimeras

per mjölkning och mjölkavkastning (kg mjölk och

reproduktionen, kalvningsintervallet minimeras och

halter), ökar robotens prestation och därmed den

kostnaderna för sperma reduceras betydligt.

ekonomiska avkastning per robot.

Förändringar i idissling är de tidigaste tecknen

Jämför och förbättra

som kan ge varningar om potenteilla problem. Ju

Benchmark i T4C ger dig möjlighet att jämföra dina

tidigare en lantbrukare kan erhålla information om

resultat med resultaten från andra lantbrukare

ett potentiellt hälsoproblem, desto billigare kommer

runt om i världen, ditt Lely Center område och

det vara att hantera problemet. Även effekten på

genomsnittet i ditt land. Ett riktigt sätt att jämföra

en kos prestation och den allmänna aptiten hos

hur din gård presterar, och se var andra lantbrukare

besättningen kan mätas. Idisslingsaktiviteten kan

kanske gör bättre resultat – en sann fingervisning

även tillhandahålla en ojämförbar inblick i hur

för förbättring.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Mjölkningsutrustning
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Lely Grazeway selektionsbox – erbjuder
dina kor en valmöjlighet
Grönbete och automatisk mjölkning går väldigt mycket hand i hand. Lely tycker om
att stimulera kor att gå ut, därför har vi utvecklat Lely Grazeway selektionsbox som ett
verktyg för dig att hantera betet effektivt.
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Huvudsakliga fördelar

Lely Grazeway selektionsbox ger dig möjligheten att kombinera
automatisk mjölkning med optimalt bete. Innan kon går ut på betet,

• Effektiv hantering av betet.

känns hon av vid Grazeway för att avgöra om hon fortfarande ska

• Pneumatisk drift.

mjölkas eller är tillåten att gå ut på bete. Grazeway erbjuder dig full

• System med dubbla grindar.

Mjölkningsutrustning

Frihet att välja

kontroll över betet.

Optimalt bete med en robot
Lely Grazeway installeras i slutet av ladugårdens utgångsplats, där korna
går ut till betet. När kon går in i den öppna selektionsboxen, känns
hon av med hjälp av sin hals eller bentransponder. Urvalskriterierna
ställs in genom T4C managementprogrammet för att kunna använda
Lely Grazeway som ett verkligt flexibelt betesverktyg.

Specifikationer

Avgränsat bete
A-B-bete: Lely Grazeway erbjuder dig enkelheten vid att kunna välja
olika betesmarker efter ett tidsbestämt schema. Korna kommer

Antal separations-

automatiskt att skickas till nästa betesmark efter en inställd tidsperiod.

riktningar
Identifiering

3
Qwes H, Qwes HR,
Qwes ID, Qwes leg,

Enkel installation och drift
Tack vare systemet med dubbla grindar blir korna alltid styrda till rätt
plats, även när de följer väldigt tätt inpå varandra. Selektionsboxen
av galvaniserat stål är ett pneumatiskt drivet system, precis som
Lely Astronaut mjölkningsrobot. Grazeway är kompatibel med samma

Qwes act
Betessystem

Avgränsat bete,
100% bete

Pneumatiskt selektionssystem

kompressor och styrningsenhet som i mjölkningsroboten. Förutom att
välja kor för bete, används även Lely Grazeway för att välja kor inne i
ladugården. Här kan den välja särskilda produktionsgrupper vid olika
platser utanför roboten, eller så kan den välja kor som behöver särskilda
behandlingar. Lely Grazeway selektionsbox är den enklaste och mest
effektiva lösningen, med den snabbaste installationen.

Val av olika betesmarker, A-B betessystemet.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Lely Nautilus mjölkkylningstank – för att du
vill ha mjölk av högsta kvalitet
Nautilus mjölkkylningstankarna är särskilt designade att användas i kombination med
Lely Astronaut robotmjölkningssystem. Nautilus är väldigt pålitlig, enkel att rengöra
och ekonomisk att använda. Framför allt ger den dig den ultimata lösningen på enkel
kontroll och övervakning av hela mjölkningsprocessen, från mjölkning av kon till lagring
och kylning. Allt detta i ett integrerat system, och därmed tillhandahålls även maximal
säkerhet.
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Nedkylning från den första
droppen

bästa tillgängliga kylgasen, R134. Tack vare de

Med Lely Nautilus mjölkkylningstankar erbjuder

livslängden på den längre och flödet av kylgasen

vi avancerad pålitlighet och hygien, vilket är

optimeras. Dessutom gör den låga förbrukningen

avgörande för mjölk av hög kvalitet. Lely Nautilus

av el och vatten att Nautilus mjölkkylningstank blir

är särskilt designad att användas i kombination med

väldigt ekonomisk i drift.

Lely Astronaut robotmjölkningssystem.

Obetydlig stilleståndstid

svetsade ringarna på evaporatorn (förångaren), blir

Total kontroll
Nautilustanken har ett lättanvänt kontrollsystem.

Stilleståndstiden för roboten för rengöring av

Kontrollenheten reglerar och övervakar Lely Nautilus

tanken har reducerats till ett absolut minimum. Det

mjölkkylningstank, kontrollerar rengöringen

flexibla rengöringssystemet ger dig en garanterat

av tanken, nedkylningen av mjölken samt

utmärkt hygien. En smart detalj är att mjölktanken

omrörningen. Din mobiltelefon övervakar mjölkens

automatiskt påbörjar nedkylningsprocessen efter

kvalitet direkt. Eftersom mjölkkylningstanken är

rengöring.

integrerad med Lelys managementprogram T4C

Kompromisslös kvalitet

lagras dessutom historiska data om nedkylnings och
rengöringstemperaturer för spårbarhetssyften.

Inga kompromisser; nedkylningsprocessen påbörjas
så fort den första droppen mjölk hamnar i tanken
och isbildning förhindras. Nedkylningskapaciteten i
Nautilustanken anpassas enligt den volym mjölk som
finns i tanken. Naturligtvis används endast de bästa
material för Nautilustanken. Sprayhuvudena som
roterar 360° är unika och de bästa på marknaden.
Eftersom Lely tänker på miljön används den

Vad användarna säger:
”Den bästa nedkylningen och kommunikationen med Lelys mjölkningsrobot.”
Sverige
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Specifikationer
Lely Nautilus mjölkkylningstankar

•	Värmeåtervinning till diskvattnet.

finns tillgängliga i storlekar från

• Manuell mätning av mjölkvolymen.

4.000 till 30.000 liter. Modeller från

•	Värmeåtervinningssystem för

4.000 till 8.000 liter finns tillgängliga

kylning av gasen och uppvärming

med antingen integrerade eller

av vatten.

separata nedkylningsenheter. Större
mjölkkylningstankar levereras med

För att säkerställa mjölk av bra kvalitet

separat kylning.

och en ekonomisk drift är det väldigt
viktigt att optimera storleken på

För att ytterligare ’skräddarsy’ din

tanken och kondenseringsenheten.

Lely Nautilus mjölkkylningstank finns

Vänligen kontakta ditt lokala

även följande tillbehör tillgängliga:

Lely Center för mer information.

Huvudsakliga fördelar
•	Kommunikation från tankkontrollen
till mobiltelefonen.
•	Automatisk uppstart av mjölktanken
efter rengöring.
•	Nedkylningen anpassad efter
volymen.
•	Utmärkt rengöring tack vare unika
sprayhuvuden.
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• Miljövänlig.
• Spårbarhet av historiska data.
• Mycket ekonomisk i drift.
• Enkel att använda.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Mjölkningsutrustning

Två förbrukningsprodukter har
utvecklats särskilt för optimal rengöring
av Lely Nautilus mjölkkylningstank:

• RECA Alkaline* är ett kraftfullt klorerat alkaliskt rengörings
och desinfektionsmedel för mjölktankar. Det är mycket effektivt
för avlägsnande av fett- och proteinrester. Vi rekommenderar
användning av RECA Alkaline omväxlande med RECA Acid för
optimalt resultat.
• RECA Acid* är ett kraftfullt syrarengöringsmedel för
mjölktankar. RECA Acid avlägsnar kalk och mjölksten. Vi
rekommenderar användning av RECA Acid omväxlande med
RECA Alkaline för optimala rengöringsresultat.
*)

Varning: Använd inte denna produkt på Lely Astronaut-mjölkningsroboten.
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Mjölkningshygien – rent på insidan och
utsidan
Att utgöra en del av livsmedelskedjan är ett stort ansvar, och omsorg för en ren
miljö är ett måste. Lely Astrisortimentet och Lely Essentialssortimentet är baserade
på tillförlitliga och skräddarsydda lösningar som sömlöst passar ihop med det väl
balanserade systemet hos Astronautmjölkningsroboten. Hela sortimentet uppfyller
reglerna för livsmedelssäkerhet och miljö. Alla produkter uppfyller internationella
standarder för nedbrytbarhet.
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När du beställer en ny Lely Astronautmjölkningsrobot,

i Lely Astrisortimentet har testats komplett, och
godkänts, av Lely.

strukturerar servicemekanikern dina produkter

Tydlig indikation

i processen. Varje dag utför Lely Astronaut-

Lely Astronaut mjölkningsrobot genererar ett

mjölkningsroboten tre automatiska rengöringar

larm så snart som den kemikaliedunken med

varav två med alkaliskt rengöringsmedel, och en med

alkaliskt eller syrarengöringsmedel är tom. Lely

syrarengöringsmedel*. Båda produkter kan användas

rekommenderar Lely Astrisortimentet eftersom det

för alla avloppsvattensystem på mjölkgårdar

uppfyller alla tekniska specifikationer, såväl som

Mjölkningsutrustning

Automatisk rengöringscykel för
Lely Astronaut

gällande lagstiftning, och håller den hygieniska

Automatisk rengöringscykel
Lely Nautilus
RECA Alkaline och RECA Acid har utvecklat särskilt

kvaliteten till ett maximum.
*) Använd inte klor eller andra syror än fosfor och
citronsyraprodukter i Lely Astronautmjölkningsroboten.

för (Lely Nautilus) mjölkkylningstank. Det är
viktigt att du använder rengöringsmedel enligt
Lelys specifikationer*. Om du är osäker, kontakta
vänligen din Lelyrådgivare. Alla rengöringsmedel

Lely borstrengörare
Lely Astri-L rengöringsmedlet är speciellt utvecklad för rengöring
och reducering av den mikrobiologiska belastningen på borstarna.
Produkten är exceptionellt aktiv inom en kort tid, tack vare de
speciella flyktiga ämnen som tränger ordentligt in i borstarna.
Produkten orsakar inte skada vare sig på robot eller borstar.
Lely Astri-L lämnar inte kvar några skadliga restsubstanser
(varje verksamt ämne har godkänts av FDA) och – förutsatt att
rekommenderad koncentration används – orsakar ingen irritation
på spenarna.
Borstarna rengörs med Astri-L mellan varje enskild mjölking. Detta
säkerställer optimalt resultat både vad gäller mjölkkvaliteten och
skydd mot kontamination, och ger således stöd till djurhälsan och
kontroll av bakteriemängder i mjölken.
Lely Astri-L levereras i klart igenkännbara gröna behållare som har
en kapacitet på 22 kg.

Lely Industries NV kan inte hållas ansvarigt för, och täcker
inte under garantin, någon skadegörelse eller skada till följd
av användning av andra rengöringsmedel som inte uppfyller
Lelys specifikationer.
Säkerhetsdatabladen för Lely Astriprodukterna, och
Lelys specifikationer, finns tillgängliga på www.lely.com.

Vad användarna säger:
”En sann förmån: servicefolket är alltid punktligt
i tid och mina produkter finns alltid tillgängliga.
Sammanfattningsvis: de är tillgängliga och
pålitliga.”
Holland
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Lely Essentials Foam Alkaline och Lely Foam Unit
Lely Foam Unit är ett starkt, kompakt skumsystem som utvecklats för
rengöringsaktiviteter på mjölkgården. Lely skumenhet installeras snabbt i
alla stall eller robotområden, och är enkelt att använda. Koncentrationen av
rengöringsmedlet är enkelt att justera med hjälp av ratten. Således är det
möjligt att välja den lämpliga koncentrationen för varje typ av förorening och
yta. Efter användning är det möjligt att skölja Lely Foam Unit med rent vatten.
Lely Foam Unit levereras med en röd skumslang, kraftigt skumhuvud och
sugslang (inklusive filter och lock) för rengöringsmedlet. Lely Foam Unit är
lämplig för rengöring av, till exempel, väggar och golv i (mjölknings) bås/
robotområden, och området utanför Lely Astronaut-mjölkningsroboten
eller annan mjölkningsutrustning. Den röda skumslangen har en längd på
20 meter, så att det är möjligt att nå olika platser. Under användning sugs
rengöringsmedlet kontinuerligt upp via den transparenta sugslangen, och
blandas med kranvatten till den valda koncentrationen. Lely Foam Unit
producerar ett tjockt, starkt skum som vidhäftar ytan under lång tid. Lely Foam
Unit är en lågtrycksrengörare som endast använder vattentryck.
Lely Essentials Foam är ett rengöringsmedel som har utvecklats för säker
och effektiv rengöring. Det har utvecklats för effektiv rengöring av
mjölkningsrobotområden och (mjölknings) bås. Lely Essentials Foam är effektivt
för avlägsnande av protein- och fettavlagringar. De extra tillsatta tensiderna
säkerställer effektiv kontakttid som tillsammans med grundlig penetration
av smutsen ger enkel rengöring. Rengöringsmedlet har en trevlig citrondoft
och är biologiskt nedbrytbart. Denna produkt kan användas i Lely Foam Unit.
Lely robot rekommenderas att inte rengöras med högtryck. Vid tillämpning av
produkten produceras ett kraftigt skum, som har mycket goda vidhäftande
egenskaper. Detta resulterar i bättre rengöring, eftersom skummet fastnar på
smutsen längre.
Lely Essentials Foam levereras i 22 kg dunkar.

Lely Peroxidtest
Lely Peroxid testet har utvecklats för att mäta koncentrationen av Lely Astri-L
eller Lely Astri-Brush på Lely borstarna. Detta är för att se till att rätt
koncentration används.
Lely Peroxidtest levereras i ett rör med 100 testremsor.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell är en vätska för mätning av det somatiska celltalet
(SCC) i mjölken, med hjälp av MQC-C sensorsystemet på Astronaut
mjölkningsrobot. Detta sensorsystem mäter SCC för varje enskild
mjölkning. Testet i MQC-C bygger på insikter i CMT testmetoden, känt
som California Mastitis Test. Att tillföra Lely Astri-Cell till MQCsystemet
tillhandahåller man noggrann information om mjölkens somatiska
celltal, och därmed en indikation på mjölkens kvalitet samt juverhälsan.
Produkten innehåller ett noga utvalt och utvecklat kapillärämne med unika
egenskaper, och säkerställer en pålitlig kemisk reaktion med leukocyternas
(vita blodkroppar) cellväggar.
Lely Astri-Cell levereras i form av en koncentrerad produkt (1 liter).
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Detta är avgörande för att förhindra korrosion och flagning av
Lely MQC (Milk Quality Control System), dvs hjärtat av Lely Astronaut
mjölkningsrobot. Utfällningar resulterar i avvikelser i mätvärdena
och felaktiga utfall. Lely Astri-Cid har ingen negativ inverkan på
gummitätningar och silikon; det har dessutom utmärkta egenskaper
för att minska bakterietalet.

Mjölkningsutrustning

Lely Astri-Cid syrarengörare
Lely Astri-Cid är ett koncentrerat flytande rengöringsmedel
med fosfor och citronsyrabas, som har utvecklats särskilt för
huvudrengöringsprocessen i Lely Astronautmjölkningsroboten.
Produkten består av särskilda, mycket aktiva, syror för avlägsnande av
oorganisk smuts såsom kalk och mjölksten.

Lely Astri-Cid levereras i en tydligt igenkännbar röd behållare med en
kapacitet på 24 kg.
Lely Industries NV kan inte hållas ansvarigt för, och täcker inte
under garantin, någon skadegörelse eller skada till följd av
användning av andra rengöringsprodukter som inte uppfyller Lelys
specifikationer.
Säkerhetsdatabladen för Lely Astriprodukterna, och Lelys
specifikationer, finns tillgängliga på www.lely.com.

Lely Astri-Lin rengöringsmedel
Lely Astri-Lin är ett flytande, koncentrerat, klorfritt värmerengöringsmedel på
en alkalisk grund, som har utvecklats särskilt för huvudrengöringsprocessen i
Lely Astronaut-mjölkningsroboten. Denna produkt har utmärkta rengörande
egenskaper vad gäller att ta bort mjölkfett såväl som protein. Detta
rengöringsmedel har testats omfattande för Lely Astronautmjölkningsroboten
och skadar inte maskinen.
Den största fördelen med denna produkt är att den är klorfri. Produkter som
innehåller klor orsakar skador på rostfritt stål, såväl som korrosion på kritiska
delar i Lely Astronaut mjölkningsrobot. Tester har visat att korrosion orsakar
skador på kritiska delar, som så småningom leder till läckage.
• Lely Astri-Lin är en klorfri produkt.
•	Lely Astri-Lin har ett mycket högt pH värde, och säkerställer därmed en
mycket effektiv rengöring.
Lely Astri-Lin levereras i lätt igenkännliga blå behållare, som innehåller 25 kg
rengöringsmedel.
Lely Industries NV kan inte hållas ansvarigt för, och täcker inte under
garantin, någon skadegörelse eller skada till följd av användning av andra
rengöringsprodukter som inte uppfyller Lelys specifikationer.
Säkerhetsdatabladen för Lely Astriprodukterna, och Lelys
specifikationer, finns tillgängliga på www.lely.com.

Lely Astri-TDS laserlinsrengöring
Lely Astri-TDS är ett flytande syrabaserat rengöringsmedel för rengöring
av den elektroniska linsen, såväl som skydden på laseravkännaren
i Lely Astronaut mjölkningsrobot. Om laserns lins inte rengörs, tar
det längre tid innan spenarna hittas, vilket minskar prestandan på
Lely Astronautmjölkningsroboten. Lely Astri‑TDS avlägsnar avlagringar av hårt
vatten, urin, mjölksten och järn från laserlinserna. Denna produkt har testats
omfattande på robotens specifika material liksom på organiska rester.
Lely Astri-TDS levereras i 1 liters flaskor.
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Caring – omfattande juvervård
Caring omfattar ett utbud av högkvalitativa produkter för juvervård, och bygger på manga
års erfarenhet. Ditt Lely Center kommer gärna att ge råd om den bästa juversprayen för
just din specifika situation, så att en god juverhälsa i din besättning blir säkerställd.
Tillsammans med sina partner, har Lely utvecklat särskilda juversprayprodukter som
kan användas med Lely Astronautmjölkningsroboten, och som passar in med villkoren
på din mjölkgård. Vänligen kontakta ditt lokala Lely Center för mer information om
juverhygien och det omfattande produktsortimentet.
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Mjölkningsutrustning

Lely Astri-IO juvervård
Lely Astri-IO juvervård har utvecklats särskilt för Lely Astronautmjölkningsroboten. Sprayen har satts samman av hudvårdsprodukter
av hög kvalitet, och är baserad på PVP-jod, så denna mycket aktiva
desinfektionsprodukt säkerställer ett bra spenskick. Huden förblir mjuk
och hydrerad tack vare glycerin. Lely Astri-IO säkerställer ett ordentligt
skydd av spenkanalen efter mjölkning.
Lely Astri-IO levereras i blå behållare med en kapacitet på 57 kg.

Lely Astri-Din juvervård
Lely Astri-Din juvervårdsmedel – på mjölksyragrund – har utvecklats
särskilt för Lely Astronaut mjölkningsrobot. Mjölksyra har visat sig
vara ett mycket effektivt desinficerande ämne för att eliminera
smittospridning. Lely Astri-Din tillhandahåller ett utmärkt skydd för
spenkanalen och säkerställer ytterligare vårdande element såsom
glycerin och sorbitol, som upprätthåller och understödjer den naturliga
regleringen av fukt och fett i huden. Mjölksyra har nära på samma
pH-värde som spenens hud och säkerställer en enastående kosmetisk
effektivitet. Den skyddar huden mot alla väderförhållanden och den
mekaniska belastningen från mjölkningen.
Lely Astri-Din levereras i blå behållare med en kapacitet på 59 kg.

Lely Quaress-Iodine
Lely Quaress-Iodine är ett färdigblandat desinfektionsmedel som ska
användas i Lely Astronaut-mjölkningsroboten. Lely Quaress-Iodine är
baserad på Jod: ett antiseptikum med mycket brett spektrum för att
säkerställa en god desinficering av spenarna. Lely Quaress-Iodine skyddar
hela spenen genom att bilda en skyddande hinna. Produkten innehåller
mjukgörande och fuktgivande komponenter, såsom lanolin, sorbitol och
glycerin. Dessa egenskaper förbättrar smidighet hos huden och gör den
mer motståndskraftig mot uttorkning. Lely Quaress-Iodine kan användas
för att bättre skydda korna mot patogener, tack vare de antibakteriella
egenskaperna.
Lely Quaress-Iodine levereras i blå behållare med en kapacitet på 60 kg.

Lely Quaress-Lac
Lely Quaress-Lac är en färdigblandad desinficerande juverspray
som är lämplig för användning i Lely Astronautmjölkningsroboten.
Lely Quaress‑Lac är baserad på mjölksyra och salicylsyra (LSA).
Kombinationen av dessa komponenter fungerar effektivt mot bakterier.
Förutom god desinficering, hjälper även Lely Quaress‑Lac till att
bibehålla mjukheten i huden. Produkten innehåller propylenglykol
som är en bra mjukgörare för juverhuden. De aktiva substanserna
tar bort döda hudceller och förbättrar även smidighet hos huden.
Lely Quaress‑Lac har en god kosmetisk prestanda och är inte irriterande
för huden.

Lely Quaress-Lac plus
Lely Quaress-Lac plus är ett koncentrerat desinfektionsmedel som
har utvecklats för Lely Astronautmjölkningsroboten. Lely Quaress‑Lac
plus är baserat på mjölksyra och dekansyra. Kombinationen av
mjölksyra och dekansyra gör denna produkt till en kraftfull juverspray
som är effektiv mot bakterier. Dessutom bidrar mjölksyran till att öka
smidigheten hos spenen.
Lely Quaress-Lac plus innehåller även en mängd mjukgörande
och fuktgivande egenskaper, såsom propylenglykol och Lauricidin.
Dessa komponenter förbättrar spenskicket, och skyddar även huden
i kallt väder.

Lely Quaress-Lac levereras i blå behållare med en kapacitet på 60 kg.
Denna produkt är mycket lämplig för användning vid uppstarten
av Lely Astronautmjölkningsroboten.
Lely Quaress-Lac plus levereras i blå behållare med en kapacitet på
15 kg. Denna koncentrerade produkt måste blandas med 45 liter
vatten före användning.
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Utfodringsutrustning
Kostnaderna för foder är bland de viktigaste kostnadsfaktorer inom djuruppfödning,
och därför är utfodringseffektivitet av största vikt. Optimal avkastning kan uppnås
genom att säkerställa en korrekt produktion från korna (kg mjölkfett och mjölkprotein,
livslängd, djurhälsa, osv.). Det är allmänt känt att regelbunden utfodring leder
till en ökad mjölkproduktion och har en positiv inverkan på kornas hälsa. Lelys
automatisering ger möjlighet att ytterligare optimera produktionen, kornas hälsa samt
utfodringseffektiviteten. Dessutom kan du som mjölkproducent spara tid och arbeta
mer flexibelt.
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Lely Vector automatiska utfodringssystem

LELY VECTOR

Lely Vector utfodringssystem möjliggör flexibel färsk utfodring av kor 24/7,
att kunna utfodra korna noggrant, exakt och med minsta arbetskraftsbehov.
Sidan 34.

LELY JUNO

Lely Juno foderfösare gör det möjligt att fösa foder till fodergrinden under
hela dagen och natten. Tack vare den kontinuerliga tillgången på foder
ökar kornas foderintag, djuren blir mer aktiva och mjölkproduktionen
kommer att öka som följd av detta. Sida 40.

Lely Cosmix foderstation

Utfodringsutrustning

Lely Juno automatiska foderfösare

LELY COSMIX

Tack vare Cosmix foderstation är det möjligt att utfodra alla enskilda kor
enligt deras behov. Rätt mängd, varje dag och när som helst! Sida 46.

Lely Calm automatisk kalvutfodrare

LELY CALM

Lely Calm säkerställer automatisk utfodring av rätt mängd mjölk och med
en perfekt temperatur och sammansättning, spritt under dagens lopp.
Detta resulterar i friskare kalvar, ökad tillväxt, ökad utfodringseffektivitet
samt besparing av arbetskraft. Sida 50.

Lely Caltive koncept

LELY CALTIVE

Kopplat till Lely Calm automatiska kalvutfodrare, har Lely lanserat Lely
Caltive konceptet, ett extremt välbalanserat kalvutfodringsprogram som
påbörjar och ökar kalvtillväxten till en maximal nivå. Sida 54.
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Lely Vector automatiskt utfodringssystem –
flexibel, färsk utfodring
Effektiv mjölkproduktion av hög kvalitet är till stor del beroende på hur du kan utfodra
korna konsekvent, snabbt och tillräckligt. Lely har utvecklat ett unikt ekonomiskt koncept
som kan hantera detta, och kan göra ännu mer. Det medger flexibel, färsk utfodring av
korna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, att kunna utfodra korna mer noggrant,
korrekt och med ett minimum av arbetskraft. Lely Vector automatiska utfodringssystem
är ett koncept som har utvecklats i nära samarbete med våra kunder, och som möjliggör
optimala resultat samtidigt som full respekt för dina kor bibehålls.
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Optimal flexibilitet − utfodring utan kompromisser
Att ta hand om utfodringen av korna är en viktig

Dessutom är du med Vector-systemet helt flexibel att

daglig rutin. Det är i dina tankar hela tiden. Med

använda den utfodringsstrategi du vill. Det är den

Lely Vector automatiska utfodringssystem, behöver

perfekta lösningen för varje gård, och erbjuder även

du endast vara uppmärksam på att utfodra korna en

flexibiliteten att anpassa sig till framtida expansion.

gång var tredje dag!

Flexibilitet i utfodringsrutinen
• Snabba och enkla ändringar av fodertyper –
det öppna köket erbjuder frihet utan gränser.
egen ranson, endast när det behövs.
• Mer exakt utfodring – djuren får exakt vad
de behöver.
• Flexibilitet i att ändra grupper – flytta kor till
en annan grupp utan några problem.

Utfodringsutrustning

• Ändra ransoner på nolltid – varje grupp får sin

Flexibilitet i din dagliga rutin
• Passar på ett smalt foderbord utan extra stöd
eller profiler – mer frihet och reducerade
konstruktionskostnader.
• Fler ladugårdar men bara ett utfodringssystem –
som ett autonomt fordon kan roboten navigera
och utfodra i fler ladugårdar.
• Lätt att justera rutter – förändringar i ladugård
eller gruppupplägg utan problem.
• Redo för framtida expansion – 250-300 kor
per robot, två robotar per kök för ännu högre
kapacitet.

Flexibilitet för varje gård, nu och i
framtiden
• Passar på ett smalt foderbord utan extra stöd
eller profiler – mer frihet och reducerade
konstruktionskostnader.
• Fler ladugårdar men bara ett utfodringssystem –
som ett autonomt fordon kan roboten navigera
och utfodra i fler ladugårdar.
• Lätt att justera rutter – förändringar i ladugård
eller gruppupplägg utan problem.
• Redo för framtida expansion – 250-300 kor
per robot, två robotar per kök för ännu högre
kapacitet.
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Färskt foder − flera gånger per dag
Dina kor tjänar in dina pengar, och därför förtjänar

det ges till korna flera gånger per dag (men det

de deras foder precis som du själv vill ha det: i

blir bättre; eftersom blandaren fylls växelvis med

väl avvägda, färska portioner, direkt från köket.

små krantag av olika foder, kräver ransonen endast

Lely Vectorsystemet medger färskt foder 24/7, och

en kort blandningstid).

Färska, välblandade portioner
• Utmärkt blandning på kort tid – lätt blandning
resulterar i ett högre intag av torrämne.
• Allt smakar bra – ingen sortering av foder och
mindre restfoder.
• Små färska måltider – mindre uppvärmt foder.
• Förvaras säkert i köket, i flera dagar – fodret
förblir förvarat i block, vilket förhindrar
uttorkning och varmgång.
• Högre foderintag – konstant leverans av
färskt foder kommer att uppmuntra en högre
konsumtion, särskilt hos lågrankade kor.

Högsta möjliga avkastning på din foderinvestering
Lantbruk är allt mer en verksamhet där skillnaden i

de lågrankade korna. Färskare foder kommer

ekonomiskt resultat avgörs av det sätt på vilket du

att minska resterna, vilket innebär mer effektiv

hanterar marginalerna. Korna blir friskare genom

användning av grovfoder. Dessutom uppnås en

konsekvent utfodring, och ett högre foderintag

betydande besparing i energiförbrukning.

för alla kor resulterar i bättre produktion från

Utfodring, gör din strategi lönsam
• Lämplig för alla gruppstorlekar – även små
grupper kommer att få sin egen, särskilt blandade,
ranson.
• Utfodring enligt foderomvandlingsförhållande –
Vectorsystemet kan automatiskt tillhandahålla det
bästa fodret till de bästa korna.
• Låga driftskostnader – eldriven: ren, tyst och
energibesparande.
• En besparing på åtta arbetstimmar per vecka –
rapporterat av befintliga kunder!
• Förbättrad fodereffektivitet – resultat framgår
av exakt rapportering.
• Fler besök till mjölkningsroboten – färskt foder
som serveras flera gånger per dag kommer att
stimulera koaktivitet.
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Lely Vector – ett omfattande och
intelligent konstruerat systemet
3
5

2

Utfodringsutrustning

6

4

1

1

Ensilage

2

Foderkök

3

Ladugård med mjölkkor

4

Ladugård med ungboskap och sinkor

5

Kraftfoder och mineraler

6

Blandnings och utfodringsrobot

Specifikationer
Blandnings och utfodringsrobotens dimensioner

Nödvändig min. bredd på foderbord

Längd

246 cm

Utfodring på båda sidor

325 cm

Bredd

162 cm

Utfodring på en sida

310 cm

Korridor utan utfodring

275 cm

Vikt
Höjd med skjutdörr

1.281 kg
278 cm/193 cm

öppen/stängd
Blandningsvolym

Foderkök; nödvändiga dimensioner foderblock
2 m³

Form
Max. djup (grepens bredd)

Kapacitet och krav
Max. kapacitet en robot

Foder
250 – 300

Golvyta
Max. lutning

105 cm
Välsnittat eller strimlad
produkt, rekommenderad
foderlängd mellan 10 och

(djur)
Max. antal grupper

Rakt snittade block

16

20 cm.

Platt
5%
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Blandnings och utfodringsrobot
Blandnings och utfodringsroboten i Lely Vectorsystemet är ett fristående, batteridrivet fordon, som är i stånd att
automatiskt utfodra en självblandad ranson.

Vertikal blandningsskruv
Säkerställer superb blandning. Det
motsatta bladet gör det möjligt att
blanda halm och hö såväl som andra
typer av foder.

Antenn
För trådlös kommunikation mellan
komponenterna i Lely Vector-systemet.

Distributör
Distribuerar fodret längs fodergrinden.
Mängden foder avgörs av hastigheten.

Ultraljudssensor
Säkerställer att blandnings och
utfodringsroboten följer fodergrinden
på förinställda avstånd.

Nödstopp och pausknapp
För att omedelbart stoppa eller stänga
av systemet om det skulle behövas.

Belastningscellerna
För att sätta samman en korrekt
ranson och avgöra rätt mängd foder
att dosera.

Stötfångare
Säkerställer att systemet omedelbart
stoppas om det stöter på ett hinder.
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Adapter
Ansluter perfekt till laddningsstationen.

Sensor för foderhöjd
Mäter mängden foder vid
fodergrinden, och avgör var och när
färskt foder behövs. På detta sätt
finns det alltid tillräckligt med foder
tillgängligt för korna.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Foderkök
Foderköket är det område där fodret förvaras, väljs, plockas och fylls på i roboten för blandning. Beroende på
kökets bredd och djup, kan det lätt förvara foder för upp till tre dagar.

Fodergrep
Väljer och plockar fodret, och fyller på det i blandnings
och utfodringsroboten. Den kartlägger den sektor av
foderförvaringsområdet som har markerats ut för en viss typ av
foder, där den hämtar detta foder från den högsta punkten.

Kraftfoderbehållare
Kontrollerar doseringen av kraftfodret, som förvaras I bulk.
Mängder kan avgöras och doseras i fodret med yttersta precision.

Utfodringsutrustning

Säkerhetsdörr
Hela systemet uppfyller sträng internationell standard.
Foderköket kommer endast att öppnas när det behöver fyllas.

Mineral och tillsatsbehållare
Mineraler och tillsatser kan också blandas i grovfodret I mindre
mängder.

Lely Vector automatiska
utfodringssystem

Vad användarna säger:
”Jag är säker på att min besättnings mjölkproduktion
kommer att öka tack vare Lely Vector automatiska

Flexibelt

utfodringssystem. Särskilt under sommaren är
konstant, färsk utfodring en enorm fördel som

• Flexibelt i utfodringsstrategi.

definitivt kommer att betala sig.”

• Flexibelt i din dagliga rutin.

Holland

• Flexibelt för varje gård och framtida expansion.

Färskt

”På den här gården sparar vi 600 timmar och
ca 6.000 liter diesel per år genom att ha detta

• Färskt från foderlager.

nya system.”

• Färskt från köket.

Sverige

• Färskt vid fodergrinden.

Utfodrar

”Jag tror att det kommer att bli mycket lättare för
den framtida generationen att ta över när arbetet

• Utfodrar välavvägda ransoner.

är så mycket lättare, och det hela känns faktiskt

• Utfodrar efter behov.

mycket trevligare.”

• Utfodrar välspritt vid fodergrinden.

Sverige

Resultat

”För några år sedan använde vi ett utfodringssystem

• Ingen stress i besättningen.

med räls i vår tidigare ladugård, och i jämförelse

• Mer koaktivitet.

med det är detta system så mycket mer flexibelt.

• Högt foderintag.

Genom att använda Lelys Vector-system, kan vi till

• Hög fodereffektivitet.

och med utfodra korna i vår grannes ladugård.”

• Hög mjölkproduktion.

Holland
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Lely Juno automatisk foderfösare – 24/7
friskt foder med mindre arbete
Det är välkänt att kontinuerlig tillgång till färskt foder resulterar i ökat intag av torrämne
och ökad mjölkproduktion. Dessutom har frekvent utfodring en positiv inverkan på den
allmänna djurhälsan. Ganska ofta är arbetet den begränsande faktorn för att göra färskt
foder tillgängligt för korna dygnet runt. Tack vare Lely Juno, är detta problem ett minne
blott.
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Lely Juno rör sig automatiskt längs foderbordet, och följer därmed
utfodringsgrinden. Under drift, föser maskinen fodret mot

Huvudsakliga fördelar

fodergrinden, utan att störa korna. Då Lely Juno är en fristående

• Drift 24/7.

maskin, är modifieringar av ladugården sällan nödvändiga, och den

• Ökat foderintag.

kan användas i nästan alla typer av ladugårdar.

• Högre mjölkproduktion.

Lely Juno 100 och 150

•	Ranson av samma kvalitet finns
tillgänglig dag och natt.

2008 introducerade Lely framgångsrikt foderfösarmodellen

• Mer lugn i besättningen.

Lely Juno 150. Tre år senare följde introduktionen av en mindre,

•	Mer balanserat användande

mer kompakt och ekonomiskt mer attraktiv modell: Lely Juno 100.
Tack vare sin mindre diameter, är Juno 100 även mycket lämplig för
ladugårdar med ett mindre foderbord.

av Lely Astronaut
robotmjölkningssystem.
• Kostnadsbesparingar.
•	Arbetskraftsbesparingar och större

ankomstplats för varje runda; den är installerad på en lämplig plats på
foderbordet. Tack vare de olika inbyggda sensorerna, kan Lely Juno
köra olika rutter. I kombination med installerade remsor, kan Lely
Juno 150, till skillnad från Juno 100, även köra rutter mellan två
ladugårdar, och köra på öppna stora foderbord.

flexibilitet.
•	Energisnål samt en begränsad
inverkan på koldioxidutsläpp.

Utfodringsutrustning

För båda modellerna fungerar laddningsstationen som avgångs och
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Lely Juno gör allt fullkomligt
•

Minimalt arbete, minimal energiförbrukning, minimalt underhåll, maximalt resultat.

•

En verkligt högteknologisk lösning, som skapar större flexibilitet på gården.

•

Bättre kotrafik, vilket ger mindre arbete och ökat välmående bland djuren.

•

Smart och flexibel, föser foder konstant.

•

Bättre välfärd bland djuren med 24/7 närhet till foder.

Fördelarna med Lely Juno
för dig och din besättning
24 timmars drift och ökat foderintag
Konstant tillgång till foder stimulerar kotrafik och ökar intaget av
torrämne (+3,50%*), särskilt nattetid; dessutom reduceras foderspillet.

Förbättrad välfärd för djuren
Grovfoder som föses fram under dagens lopp förbättrar kotrafik och
tillhandahåller grovfoder dygnet runt.

Jämn foderkvalitet tillgänglig dag som natt
Lely Juno föser kontinuerligt foder mot fodergrinden. Korna ges därmed
ingen möjlighet att vara selektiva, eftersom en lika stor mängd grovfoder
finns tillgänglig vid fodergrinden dag som natt.

Mer regelbundet användande av
mjölkningsroboten
När den kombineras med en mjölkningsrobot, har Lely Juno bevisat att
den ökar besöksfrekvensen i roboten (+10,90%*), dag som natt. Ett ökat
antal besök resulterar i en högre mjölkproduktion, särskilt för lägre
rankade kor. Dessutom används mjölkningsroboten på ett mer effektivt
sätt, och färre kor visas på varningslistorna.

En tystare besättning
Tack vare de regelbundna intervallerna på Lely Juno, kan även lågt
rankade kor få tillgång till färskt grovfoder, efter att de högt rankade
korna har fått sitt lystmäte fyllt.

Kostnadsbesparingar
Ett förbättrat intag av foder innebär en reduktion av foderspill. Lely Juno
sparar även in på arbete, bränsle och slitage av utrustning. Lely Juno är
utrustad med en energieffektiv elmotor.
*) Resultaten kan variera beroende på lokala förhållanden.
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•

Förbättrad utfodring.

•

Fler robotbesök – 10,90%* – på mjölkgårdar med robot.

•

Ökad mjölkproduktion, speciellt från lågrankade kor.

•

Ökat foderintag.

•

Inget arbete, föser ändå 4 gånger så ofta.

Utfodringsutrustning

Minimal förbrukning av energi
Lely Juno är extremt energisnål och har en positiv effekt på CO2-utsläpp.
På årsbasis använder en traktor eller annan plogutrustning tio gånger så
mycket energi, och släpper ut cirka fyra gånger så mycket CO2.

Arbetsbesparande och mer flexibilitet
Baserat på tre utfodringsrundor på 10 minuter om dagen vardera,
kommer Lely Juno att bespara dig minst 183 timmar, dvs 22st 8 timmars
arbetsdagar, om året! Dessutom säkerställer Lely Juno en oöverträffad
flexibilitet; du låta Junon fösa fodret så ofta, och när, du vill, tjugofyra
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Ladugårdsspecifikationer

Egenskaper
Lely Juno är en batteridriven foderfösare, utrustad med en energieffektiv

Foderbord:

elmotor. Den roterande ytan på den nedre delen av Lely Juno föser

•	Solitt, jämnt betonggolv, med eller

grovfodret mot fodergrinden alltsom maskinen rör sig framåt i en rak

utan beläggning.

linje. Ett tungt betongblock utgör ”kroppen” på foderfösaren, vilket

• Begränsad lutning.

säkerställer att maskinen har en tillräcklig massa för att fösa fodret.

•	Navigering utomhus: en högre risk

Lely Juno passar alla härdade och jämna foderpassager; den kan följa

för spårbildning föreligger med en
vägbana av asfalt, i samband med
varma eller heta temperaturer.

olika typer av fodergrindar och fösa foder med en höjd på upp till 65 cm.

Dynamisk fösning
Optimering av programvaran i Lely Juno gör det nu möjligt för dig
att fösa dynamiskt. Detta innebär att Junon själv avgör vilket avstånd,

Utfodringsgrind:

baserat på mängden foder på foderbordet, den kommer att hålla till

•	Vertikala stänger med ett maximalt

utfodringsgrinden. Smart programvara besparar dig arbete även här!

intervall på 60 cm.
•	Testade: nacklås, horisontell stång,
parallell, U-modell.
•	Horisontell stång på en höjd mellan

Oavsett vilket utfodringsupplägg du väljer, tar Lely Juno foderfösare
hand om att fösa fodret på rätt sätt i varje situation.

Säkerhet

(mätt från utfodringsgrändens golv):

Lely Juno arbetar på foderbordet, som är en lättillgänglig del av

- Juno 100: 80 och 135 cm.

ladugården. Därför är säkerheten av största vikt. Följaktligen är

- Juno 150: 80 och 150 cm.*

foderfösaren utrustad med en särskild mekanism: kollisionsdetektorn.

*)	I kombination med en sensor för höga
nivåer (tillval).

Den ser till att foderfösaren stannar så fort den stöter på ett hinder.

Vad användarna säger:
”Nu har även mina lågrankade kor
kontinuerlig tillgång till grovfoder av
bra kvalitet.”
Kanada
”Med två kor per foderplats är
efterfrågan på constant tillgänglighet
av foder högt. Lely Juno foderfösare är
lösningen.”
Japan
Dynamisk fösning.

”Vi har haft Junon i två år och vi skulle
inte kunna vara utan den. Den är absolut
nödvändigt och en av de bästa saker vi
någonsin har köpt.”
Nordirland
”Det är bara ca 15 minuter varje gång,
men jag är så glad över att jag kan
hoppa över den sista rundan runt
klockan 23:00.”
Holland
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Utfodringsutrustning

Tekniska specifikationer
Juno 100

Juno 150

Diameter (cm)

111

156

Höjd (cm)

104

106

Vikt (kg)

574

575

Höjd (cm) på plogbladet

57

51

Drift

Elektrisk motor

Elektrisk motor

Hjul

3

3

Hastighet (m/min)

12

12

Batterier

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Avvikande av rörelseriktning

Gyroskop och ultraljud

Gyroskop och ultraljud

Avvikande av körd sträcka

Sensorer på bakhjulen plus kollisions

Sensorer på de bakre hjulen samt

eller återvändspunkt på rutten

induktiv sensor

Antal programmerbara rutter

16

16

Programmering av rutt

Användning av manuell kontroll

Användning av manuell kontroll

(E-link)

(E-link)

Laddningsstation plus kollisions eller

Metallremsor; start/slut nära

återvändspunkt på rutten

laddningsstationen

5

3

1,00

1,50

Minimal bredd på foderbordet (m)

1,25 + fodrets bredd

2,00 + fodrets bredd

Maximal bredd på fodermassan (cm)

200

200

Maximal höjd på fodermassan (cm)

65

65

Startintervall

Flexibelt, max. 48 gånger per dag

Flexibelt, max. 48 gånger per dag

Charging unit: w x d x h (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Användning utomhus

Nej

Ja

Återställningspunkt (riktning)
Nödvändigt utrymme för att närma sig
laddningsstationen (m)
Nödvändigt utrymme för att lämna
laddningsstationen (m)
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Lely Cosmix foderstation – om korna
förtjänar lite mera
Att utfodra korna individuellt är ett acceptabelt sätt att hantera foderintaget. Genom
att hantera tillgången av kraftfoder på detta sätt kommer du att maximera det allmänna
hälsotillståndet, mjölkproduktionen och fruktbarheten hos dina kor, samt förbättra
mjölk/fodereffektiviteten.
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Kostnadseffektiv utfodring
Lely Cosmix utfodrare tillhandahåller noggrann information om
intaget av kraftfoder hos korna. Ytterligare kraftfoderutfodrare
används för att balansera ransonerna för låg och högproducerande
kor, eller för att distribuera extra fodertyper till kor som behöver det.
Lely Cosmix är helt kompatibel med Lely Astronaut mjölkningsrobotar
och är kopplat till Lely managementprogram T4C. Det möjliggör
utfodring av vanligt kraftfoder bredvid det kraftfoder som
tillhandahålls i mjölkningsroboten, vilket stimulerar ett stabilt pH
värde i våmmen. Dessutom ger det dig möjligheten att reglera
utfodringen baserat på mjölkningstider, för att stimulera korna till
att besöka roboten ännu oftare, genom att inte ge dem kraftfoder
via Cosmix när hon behöver bli mjölkad. När hon väl har blivit

Balanserat per ko
När en ko går in i Lely Cosmix identifieras hon genom sin

Vad användarna säger:
”Lely Cosmix erbjuder mina bästa

identifikationresponder på halsen eller benet. Eftersom varje

kor precis det där lilla extra som de

djurs dagliga ranson beräknas fortlöpande, kommer Lely Cosmix

behöver.”

omedelbart bedöma om kon ska äta, och hur mycket. Det är

Danmark

Utfodringsutrustning

mjölkad kommer hon återigen att få kraftfoder.

inget foderspill, eftersom fodret portioneras ut i takt med den
hastighet hon äter.

Ytterligare kraftfoder även till dina kor i sin!
Kor i sin blir ofta placerade i en kalvningsladugård eller halmfålla
under de sista övergångsveckorna före kalvningen. Dessa kor kan inte
utfodras i roboten, men det är av största vikt att de får tillräckligt
med kraftfoder. Det är därför idealisk att installera en extra Cosmix
foderstation här.
Lely Cosmix är robust och pålitlig, och består av rostfritt stål och
hållbara material, vilket ger dig en långvarig lösning på individuell
utfodring på din gård.

Utfodring av mindre foderkvantiteter med
ökad precision
Fodret doseras i särskilt utformade fodertråg. Detta möjliggör för
dig att utfodra mycket små portioner med ökad precision. En annan
egenskap är att doseringspositionen undviker risken för mjöl och

Huvudsakliga fördelar

klumpbildning och spillet reduceras till ett minimum.
•	Välbalanserad tillgång av kraftfoder.
•	Förbättrar besöksfrekvensen
i roboten.
•	Stimulerar ett stabilt pH värde
i våmmen.
• Integrerat i T4C näverket.
• Individuell utfodring.
•	Utfodringen avstämd med robotens
mjölkningsintervaller.
• Hållbar och långvarig.
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Specifikationer

Attraktiva tillval

Spänning

Cosmix S (24 V eller 230 V)

Den kan dock utrustas med ytterligare tre fodertyper som tillval.

Cosmix P (230 V) Cosmix M

De fyra behållarna med olika fodertyper blir då prydligt inbyggda

Lely Cosmix utfodrare levereras som standard med en fodertyp.

(solenergi)
Igenkän-

Qwes H, Qwes HR, Qwes ID,

nande

Qwes leg, Qwes act, Qwes I

bredvid varandra.
Ett annat tillval: kontroll av foderskruvarna genom Lely Cosmix.
Detta är kostnadseffektivt eftersom inga ytterligare sensorer
behövs för att starta och stoppa skruvarna.

Lely Cosmix P – utfodring av ännu fler kor
Då korna kan inta sitt foder i en skyddad miljö, tillhandahåller
Lely Cosmix P möjligheten att dosera större portioner
eller foder i en snabbare takt, utan att djuren jagas bort.
Följaktligen fördubblas den totala utfodringskapaciteten.
Tack vare utformningen av Lely Cosmix P, med låg entrétröskel
för att komma in, är utfodraren lättillgängligt för alla kor.

Lely Cosmix S – flexibelt justerbara
sidogrindar
Lely Cosmix S har justerbara sidogrindar. Detta gör det
möjligt för dig att anpassa systemet till din besättning eller
ladugårdssituation, vilket möjliggör ännu större flexibilitet.

Lely Cosmix P – integrerad skyddsgrind
Lely Cosmix P är utrustad med en unik skyddsgrind
(M-box). Designen och formen på denna grind är
sådan att andra kor inte kan besvära den ko som står i
foderstationen. Forskning har visat att en foderstation
med en skyddande grind minskar aggressiviteten inom
besättningen. Ännu viktigare är, att risken reduceras för
att en ko ska jagas bort från foderstationen av en högre
rankad ko. Cosmix P minskar konkurrensen och undviker
stress och skador, t.ex. på juvren.
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Lely Cosmix M – den mobila
kraftfoderstationen
Den skiftande tillgängligheten och kvaliteten på
gräs under säsongerna gång, är en opålitlig faktor
för grönbete inom mjölkproduktionen. På våren
finns det oftast ett överflöd av högkvalitativt
gräs, men under sommaren och vintern påverkas
vanligen djurens prestationer. Den mobila
kraftfoderutfodraren Lely Cosmix M, som drivs av
solenergi, doserar extra kraftfoder till betande kor,
dag som natt.
mycket större precision. Stora eller små ransoner
kan spridas över dagen, vilket är mycket bättre för

Lely Cosmix M är mycket arbetseffektivt.

funktionerna i våmmen. Du utesluter även såväl

Det finns ingen anledning att tillhandahålla

överutfodring som underutfodring av kraftfoder.

ytterligare foder på fältet varje dag. Justering av

Utfodringsutrustning

Lely Cosmix M – bättre styrning på
konivå

kraftfoderransonerna för enskilda kor kan ske med

Lely Essentials Mineralblock

Lely Essentials block är natrium och tångkalk-

Lely Essentials block kommer att finnas tillgängliga i

baserade block. Därför sker ingen lyxkonsumtion,

tre olika versioner:

såsom är fallet med melass. Dessutom tillhandahåller

• Lely Essentials Block-Lac för lakterande kor.

tångkalken, med dess höga porositet, goda

• Lely Essentials Block-Dry för sinkor.

förutsättningar för mikrofloran i våmmen,

• Lely Essentials Block-Grow för ungboskap.

och innehåller mycket tillgängligt kalcium och
magnesium.

För optimal användning, placera Lely Essentials
blocken på rätt plats och på rätt höjd i ladugården

Förutom tångkalken innehåller mineralblocken

eller på betesmarken. Använd alltid en Lely

en unik sammansättning av mineralbuffertar,

blockhållare.

antioxidanter och lätt absorberbara spårämnen.
Lätt absorberbara komponenter, såsom kalcium,
fosfor, magnesium, natrium, zink, selen, mangan,
jod, koppar och kobolt, är viktiga och understödjer
immunitet, fertilitet och metabolism hos djuret.
Lely Essentials block passar perfekt på en robotgård
där fri kotrafik är önskvärd. Eftersom kon kan
reglera sin egen konsumtion, tillhandahåller
mineralblocken ett optimalt mineralintag för
varje enskilt djur. Samtidigt är blocken även
en god indikator på mineralkonsumtionen på
besättningsnivå: om konsumtionen är för hög eller
för låg, kan mineraltillgången i ransonen justeras.
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Lely Calm automatisk kalvutfodrare –
sinnesfrid gällande uppfödning
Alla som strävar efter en hållbar ko med en hög livstidsproduktion, måste först optimera
uppfödningen av ungdjur. Lely automatiska kalvutfodrare Calm garanterar en optimal
tillväxt och utveckling av dessa unga djur. Kalvarna kan fortfarande njuta av sitt naturliga
beteende och dricka när de vill, på ett kontrollerat sätt, medan behovet av arbetskraft
hålls på ett minimum. Dagens kalvar är trots allt morgondagens högproducerande kor.
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Uppfödning utan stress

avvänjningsprocessen genom att snabbare göra

När en kalv dricker från sin mor, dricker den oftast

dina kalvar till idisslare. Att övervaka dina kalvar

tillräckliga portioner utspridda över dagen. Men när

tar endast ett par minuter per dag med Calm

en kalv utfodras manuellt på dagens mjölkgårdar,

kalvutfodraren. Lely Calm är ett absolut måste för

är detta begränsat till en eller två gånger per

alla mjölkgårdar som sätter djurens välfärd högst

dag. Av denna anledning introducerade Lely sin

upp på sin prioritetslista.

automatiska kalvutfodrare Calm, som tillhandahåller
Lely Calm är det perfekta sättet att förbereda för

spritt över dagen, vilket efterliknar det naturliga

ett mjölkproducerande liv med en mjölkningsrobot.

beteendet hos kalven. Calm kalvutfodraren ger

Djuren lär sig redan vid ung ålder att få sin mjölk;

kalvarna en utomordentlig start, samtidigt som

detta gör dem självsäkra och, framför allt, blir de

den sparar in på arbetskraft och ger många

vana vid automatiska utfodrare och alla de ljud

andra ekonomiska fördelar. De korrekta och

de skapar. Mjölkproducenten kommer att tjäna

små portionerna som sprids över dagen höjer

på detta när en kviga går in i ett automatiskt

utvecklingen av matsmältningsorganen hos kalven

mjölkningssystem för första gången.

avsevärt. Kalvarna avvänjs försiktigt genom att
gradvis minska deras mjölkportioner. Att sakta

En Lely Calm automatisk kalvutfodrare kommer att

reducera mjölkmängden säkerställer att kalvarna

betala sig själv genom sundare kalvar, ökad tillväxt,

automatiskt kommer att öka sitt intag av grovfoder.

ökad fodereffektivitet och arbetskraftsbesparingar.

Caltive kraftfoderutfodrare (tillval) tillsammans

En Lely Calm erbjuder arbetskraftsbesparingar på

med Lely Caltive kraftfoder kommer att ytterligare

60 till 70%; den betalar sig själv inom tre år. Calm

förbättra avvänjningsprocessen. Ju snabbare och

kalvutfodrare är en pålitlig kalvutfodrare med

ju mer dina kalvar lär sig att äta kraftfoder, desto

minimalt underhållsbehov.

Utfodringsutrustning

en korrekt portion och koncentration av foder

mindre mjölk kommer de att få. Konceptet kommer
att spara in på dyrare mjölkpulver och påskynda

Vad användarna säger:
”Det är ett nöje att föda upp kalvar
med en Lely kalvutfodrare, och den
passar in bra i mina dagliga rutiner.”
Nya Zeeland
”Jag springer inte omkring och sliter
ut mig själv längre. Enheten är enkel
att rengöra och kalvarna älskar den!”
England
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A la carte

Perfekt översikt

Så snart en kalv går in i en mjölkstation identifieras

Calm kalvutfodraren ger dig flexibiliteten att

den med hjälp av sin elektroniska transponder

kontrollera kalvarnas prestation när du vill. Den

och Lely Calm kalvutfodrare avgör, enligt kalvens

handhållna terminalen på Calm har en stor display.

utfodringsplan, om den ska tillåtas att dricka,

Med flera funktionstangenter, snabbknappar och

och hur mycket. Man kan ställa in en minimal

register kan du snabbt hitta eller ändra information.

och maximal portion mjölk per besök för varje

Lely Calm kan kopplas till Lelys avancerande

kalv, sedan kommer kalvutfodraren automatiskt

managementprogram T4C, som ger dig en tydlig

avgöra ransonen per kalv. Om kalven tillåts dricka,

översikt och enkel kontroll över alla dina kalvar via

förbereder kalvutfodraren omedelbart en färsk

din dator. Den gör det även möjligt för dig att skapa

portion mjölk vid en förutbestämd temperatur.

rapporter och grafer över mjölkransoner per kalv.

Hygien
Lely Calm rengör sig själv automatiskt, vilket
resulterar i bättre maskinhygien och kan ytterligare
förbättras genom att installera ett extra tillval,

Du kan välja att utfodra endast färsk mjölk, endast
pulvermjölk eller en kombination av dessa.

Lely erbjuder två modeler av
Calm utfodrare:

Lely Calm

kalvar

drickstationer

mjölkpulver

såsom flugskyddsskärmen eller avfuktningselement.

Compact+

50

1–2

35 kg

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

Huvudsakliga fördelar
• Tidsbesparande.
• Snabbare tillväxt.
• Bättre utveckling av våmmen.
• Flexibilitet med arbetskraft.
• Individuell hantering av kalvar.
• Stabil och exakt mjölktemperatur.
• Flexibla utfodringsscheman.
• Avvänjning utan stress.
• Lämplig för gårdar av alla storlekar.
För ytterligare information
hänvisar vi vänligen till vår serie av
kunskapsbroschyrer ”Successful calf
rearing” (Framgångsrik kalvuppfödning).
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Utfodringsutrustning
53

Lely Caltivekoncept – för den bästa starten
Installation, underhåll, justeringar, kalibrering, uppfödningsråd och ett komplett
sortiment av kalvmjölk och kalvkraftfoder har samlats ihop tillsammans med Lely Calm
automatiska kalvutfodrare, i ett enda koncept; Lely Caltive konceptet. Kalvar måste växa
på ett sådant sätt att de uppnår optimal tillväxt och utveckling av matsmältningsorganen
inom 8 veckor. Noggrant balanserad utfodring säkerställer en bättre utveckling av
våmmens papiller under de tidiga veckorna, vilket säkerställer bättre utveckling och
tillväxt hos kalven.
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Lely Caltive mjölk

Lely Caltive kraftfoderutfodrare

Lelys Caltive mjölk innehåller en hög andel

Tre utfodringsplatser möjliggör enkel åtkomst

av utvalda vassleproteiner och probiotika.

till utfodraren, och med locket på toppen kan

•	Vassleproteiner är mycket lättsmälta och

utfodraren enkelt fyllas på. Skruvknappen ovanpå

stimulerar foderintaget.
•	Probiotikan förbättrar kalvens immunitet och
hälsa.
•	Mjölkersättningen säkerställer optimal tillväxt

utfodraren gör att doseringsinställningarna enkelt
kan anpassas till den nivå som håller fodret färskt.
Det är tydligt att intaget av kraftfoder stimuleras,
vilket resulterar i en optimal utveckling av våmmen.

och utveckling, vilket ger friska och aktiva kalvar.

Lely Caltive kraftfoder
Lely Caltive kraftfoder är en helt ny kraftfodertyp.
Den unga kalven kommer väldigt snabbt att
vare dess korrekta doft och smak, förekomsten
av Mannan oligosackarider (MOS), de döda
jästcellerna och det höga innehållet av
hemicellulosor (= mycket lättsmält cellulosa).
•	Det säkerställer utvecklingen av våmmens

Utfodringsutrustning

föredra detta kraftfoder över mjölken, tack

papiller vid en mycket ung ålder.
•	Hemicellulosorna ombesörjer en välbalancerad,
säker utveckling av våmmen.
•	Kraftfodret ombesörjer en optimal tillväxt och
utveckling, huvudsakligen som ett resultat av
ökat foderintag.
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Ladugårdsutrustning
Lely står för en djurvänlig miljö i en ladugård, samtidigt som den ska vara praktisk att
arbeta i. Kornas komfort är avgörande för alla våra produktutvecklingar. Sunda kor
producerar mer mjölk... I detta kapitel får du reda på hur Lelys ladugårdsutrustning är
särskilt designad för att bidra till djurens välfärd, och till din välfärd som lantbrukare.

56

LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely Discovery ladugårdsrengörare

LELY DISCOVERY

Resultaten av att använda en Discovery är mindre gödsel i båsen, renare klövar, svansar samt
juver, vilket resulterar i lugn och ro i besättningen och förebygger klöv och juversjukdomar. Sida
58.

Lely Luna koborste

LELY LUNA

Lely Luna säkerställer maximal komfort för kon, och en lång livslängd på borsten. Sida 62.

Lely L4C – Ljus för Korna

LELY L4C

Tack vare kombinationen av en ljussensor och nätverket, med sina inställningar, kan du ha ett
helt automatiskt system som garanterar optimal ljusdistribution utan ytterligare arbetskraft. Sida
64.

Lely Walkway automatiskt fotbad

LELY WALKWAY

Lely Walkway för optimal klövhälsa i kombination med maximering av driftsenkelheten. Sida 68.

LELY TREATMENT BOX

Ladugårdsutrustning

Lely Behandlingsbox
Lelys Behandlingsbox säkerställer att du kan utföra varje tänkbar behandling på dina kor. Och
detta på ett säkert och professionellt sätt. Sida 72.

Lely Commodus bås

LELY COMMODUS

Ett verkligt djurvänligt bås för högsta komfort och god tillgänglighet för att ligga ner: Lely
Commodus båset. Sida 76.

Lely Compedes liggbåsmatta

LELY COMPEDES

Lely Compedes mjuka liggbåsmatta tillhandahåller dina kor med komfort och gör det möjligt för
henne att följa sitt naturliga beteende, vilket kommer att öka mjölkproduktionen. Sida 80.
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Lely Discovery – din personliga städhjälp
Lely tillhandahåller en intelligent lösning för rengöring av ladugården, som uppfyller det
växande behovet av optimal hygien i ladugården hos mjölkproducenter. Lely Discovery
mobila ladugårdsrengörare har robotteknologi. Dess flexibilitet och noggrannhet
säkerställer att golvet i ladugården hålls så rent som möjligt. Detta garanterar maximal
komfort för korna och optimal hygien.
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Förnuftig och enkelt
Discovery mobila ladugårdsrengörare är en batteridriven enhet.
Vid installationen använder du fjärrkontrollen från E-link för att
programmera in rutterna som ska följas av Discovery. Rutterna
är flexibla så att du har möjligheten att säkerställa mer intensiv
rengöring av vissa områden i ladugården under vissa tider av dagen,
som till exempel bakom båsen.

När arbetet är gjort
Efter att den har städat ladugården återvänder Discovery till
uppladdningsstationen. Denna uppladdningsstation är monterad på
en lämplig plats i ladugården, och fungerar även som utgångspunkt

Den inbyggda ultraljudssensorn säkerställer
att Discovery följer väggarna på ett
förinställt avstånd.

för varje rengöringsrutt.

Alltid på rätt spår
Det är inte nödvändigt med några sensorer under eller inne i
spaltgolven. Den inbyggda ultraljudssensorn säkerställer att
Discovery följer väggarna på ett förinställt avstånd. En speciell detalj
i designen hos Discovery ladugårdsrengörare är den så kallade ringen
på framsidan. Denna egenskap förhindrar att enheten blockeras.
Dessutom säkerställer ringen att väggarna följs på ett korrekt
sätt, såväl som att enheten styr undan från hinder. Det inbyggda
gyroskopet gör det möjligt för Discovery att hela tiden hålla reda på
sin position.

Våtläggning för bättre grepp
Discovery 90SW modellen, utrustad med vattenspruta, förbättrar
Det är välkänt att under vissa omständigheter, såsom i en torr miljö, I
ladugårdar med låg beläggning av kor, ladugårdar med breda gångar
och i välventilerade ladugårdar, kan det bildas ett tunt lager av torr
gödsel ovanpå spaltgolvet. Detta lager gör golvet halt. Genom att
spruta vatten, precis framför skrapan, rengörs golvet bättre och blir

Ladugårdsutrustning

rengöringsresultatet på Lely Discovery mobila ladugårdsrengörare.

En speciell detalj i designen på Discovery
ladugårdsrengörare är den så kallade ringen på
framsidan. Denna ring säkerställer att väggarna
följs på ett korrekt sätt, såväl som att enheten
styr undan från hinder.

inte halt.

Det flexibla bladet som sitter under
Discovery trycker ned gödseln genom
öppningarna i spaltgolvet.

Lely Discovery 90SW vid sin
vattenpåfyllningsstation.
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Konstant torrt och rent
Genom att använda Lely Discovery mobila ladugårdsrengörare kan du
rengöra gödselgångarna i din ladugård så ofta du vill, så att du skapar
ett golv för dina kor som är konstant rent och torrt. Manuell rengöring
är ett intensivt och inte så trevligt arbete, och håller endast golven torra
och rena en kort stund. Konventionella system är ett hinder, de kräver
väldigt mycket underhåll och rengör inte passagerna.
Discovery mobila ladugårdsrengörare rör sig runt om
i ladugården utan att några märkbara störningar för
korna.

Mer komfort för korna
Resultaten av att använda en Discovery är direkt märkbara: mindre
gödsel i båsen, renare klövar, svansar samt juver, vilket resulterar i lugn
och ro i besättningen och förebygger klöv och juversjukdomar. Eftersom
korna känner sig mer bekväma med att uttrycka sitt naturliga beteende
på rena och torra golv, kan du upptäcka brunst i ett tidigare skede.
Ett bra hälsotillstånd hos djuren är avgörande den allmänna
prestationen hos korna, och en optimal hygien i ladugården är ett

Huvudsakliga fördelar

absolut måste för att bibehålla ett bra hälsotillstånd hos djuren. Med

• Kompakta mått.

ekonomiskt försvarbar investering. Discovery mobila ladugårdsrengörare

• Passerar enkelt under

tillhandahåller flexibilitet, och är lösningen för att hålla din ladugård

separationsgrindar.
• Intelligent rengöring utan att
störa korna.
• Enkel att installera och underhålla.
• Ekonomiskt kostnadseffektiv.
• Optimal hygien och komfort för korna.
• Flexibla rutter.
• Rengöring 24/7.
• Rund design: kan enkelt passera hinder.
• Valmöjlighet att spruta vatten för
bättre grepp.
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detta i åtanke är Discovery mobila ladugårdsrengörare en värdefull och

ren, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.
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Spänning

12 Volts ’Gel’ batteri

12 Volts ’Gel’ batteri

Sätt att avgöra riktning

Fritt roterande horisontellt guidehjul, gyroskop
och ultraljud

Fritt roterande horisontellt guidehjul, gyroskop
och ultraljud

Golv

Spaltgolv med max. 3 graders lutning*

Spaltgolv med max. 3 graders lutning*

Kapacitet

Ca. 240 kor

Ca. 240 kor

Minimal höjd på båsens golv

Minimalt 12,50 cm

Minimalt 12,50 cm

Innehåll vattentank

–

30 liter

Antal munstycken

–

2

10

11

1

*) Lely Discovery kan även hålla korta stängda golv rena (max. 5 meters längd).
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Lely Luna – tar väl hand om dina damer
Lely Luna koborste erbjuder optimal komfort för dina kor. Kornas komfort och hygien är
viktiga aspekter i en ladugård. Lely Luna koborste har utvecklats för att vårda dina kor,
och göra det möjligt för dem att göra sig av med damm och klåda. Korna älskar borsten
och kommer att gå dit flera gånger om dagen bara för njutningens skull.
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Vad användarna säger:
Optimal komfort för korna

”Vad skadar det att skämma bort sin

Det råder inget tvivel om att bra komfort för korna resulterar i en

damer då och då?”

lyckligare, sundare och mer produktiv besättning. Lely Luna koborste

USA

bidrar till detta genom att ge korna friska och glänsande pälsar,
samt att stimulera blodcirkulationen vilket resulterar i en lugnare
besättning.

Smart teknologi
Tack vare sin smarta design drivs Lely Luna koborste av rörelse och

Huvudsakliga fördelar
• Lugnare besättning.

maximal komfort för kon och en lång livslängd för borsten. Eftersom

• Hållbar.

borsten roterar åt bägge håll kommer alla borst att behålla sin form

• Maximal komfort för korna.

längre än på de som bara roterar åt ett håll. Ett minimum av rörliga

• Låg elförbrukning.

delar gör dessutom underhållsbehovet lågt. Luna koborsten har borst

• Stimulerar blodcirkulationen.

av olika tjocklek som är placerade i spiralform för maximal komfort.

• Ren och frisk hud.

Lely Luna koborste levereras som en del och kan enkelt installeras på

• Enkel att installera.

en stolpe eller mot en vägg.

• Underhållsfri.
• Utrustad med överbelastningsskydd.

Ladugårdsutrustning

roterar åt motsatt håll när kon trycker på den. Detta säkerställer

Specifikationer
Lely Luna koborste kan enkelt
installeras på standardstolpar med
måtten 2”, 2 ½”, 3” och 2”, samt på
fyrkantiga stolpar med måtten 6”
och 8”. Luna koborsten finns även
tillgänglig med en väggmonteringssats.
Koborsten finns tillgänglig för
elinstallationer med såväl 230 V som
115 V. För att säkerställa optimal
säkerhet är Luna koborsten utrustad
med ett överbelastningsskydd.
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Lely L4C – mer än bara ljus
Lely L4C – Ljus för Korna är mycket mer än bara ett antal lampor för att lysa upp din
ladugård; det är en helt annorlunda infallsvinkel gällande belysning av ladugården. Detta
nya system, det första av sitt slag, har utvecklats för att säkerställa optimal ljusdistribution
i ladugården, med hjälp av särskilt designade armaturer. Detta system säkerställer
optimala ljusnivåer över hela ladugården, samtidigt som det håller elförbrukningen på
en så låg nivå som möjligt.
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Öka din mjölkproduktion

Huvudsakliga fördelar

Ordentlig belysning i ladugården säkerställer optimal prestation hos
korna. Väldistribuerat ljus inne i ladugården, inklusive ett optimalt

• Ökad mjölkproduktion.

tidsschema, kan öka mjölkproduktionen med 6% till 10%, och höjer

• Helt automatiskt.

även foderintaget. Lely erbjuder ett väldigt prisvärt alternativ för att

• Energibesparande.

säkerställa att korna kan dra nytta av ett ljusförhållande som är standard

• Förbättrat välbefinnande hos djuren.

för de flesta av dagens toppmoderna ladugårdar. Men det finns mer

• Ökat foderintag.

bakom detta utmärkta erbjudande: L4C är ett system för kontroll av

• Möjlighet för integrerad

ladugårdens ljus, som även tillhandahåller faciliteten med en avancerad

nattbelysning.

och skräddarsydd belysningsplan.

Välj en ljus ladugård
Kor är känsliga djur och deras dag och nattrytm är väldigt viktig.
Särskilda ljusnivåer är nödvändiga för att skillnaderna mellan natt och
dagsrytmerna ska ha en effekt på kons kropp. Det finns normalt sett
inte tillräckligt med belysning i ladugårdar, särskilt på vinterhalvåret,
för att nå en naturlig ljusnivå. Med korrekt belysningskontroll, drar
korna mest fördel av en ljusintensitet på mellan 150 och 200 lux under
en 16 timmars period, kombinerad med en mörk period på 8 timmar.
Under sommarhalvåret kan den naturliga ljusnivån ofta vara tillräcklig

Minimal ljusexponering

i sig själv, även om belysningskontroll, även under sommarhalvåret,

Lux

tillhandahåller fördelar på molniga, mörkare dagar. Tack vare

Belysnings
timmar

kombinationen av en ljussensor och nätverket, med sina inställningar,

Mjölkande

kan du ha ett helt automatiskt system som garanterar optimal

kor

ljusdistribution utan ytterligare arbetskraft.

Kor i sin

> 150

± 16

> 150

±8

Individuell belysningsplan
Ladugårdsutrustning

Tack vare belysningsplanen kan ett optimalt belysningsprogram tas
fram, för att säkerställa perfekt ljusdistribution med användande av ett
minimalt antal armaturer. Alla armaturer är gjorda av hållbara material
av enastående hög kvalitet, med en maximal livslängd. Lely L4C justerar
sitt belysningsschema enligt det installerade programmet, och tar med
ljusnivåerna utomhus i beräkning så att lamporna endast är tända när
det är absolut nödvändigt. Tack vare det unika faktum att varje armatur
har sin egen kopplingsbox, kopplad till ett nätverk, har varje individuell
armatur sitt eget belysningsprogram beroende på dess placering I
ladugården.

Uppmärksamhet på varje ko
Det är inte bara dina mjölkkor som kommer att dra fördel av en optimal
ljusdistribution, utan även dina ungdjur och sinkor. Dessa kor har fått
särskild uppmärksamhet i belysningsprogrammet. Anledningen till

Vad användarna säger:

detta är att ungdjur och sinkor föredrar en annorlunda ljusdistribution,
vilket kan hanteras enkelt, och automatiskt, med hjälp av L4C
belysningsprogram.

”Det är enkelt; mer ljus, mer mjölk.”
Schweiz
”Helt automatiserat system, eller
manuellt, beroende på vad jag tycker
bäst om. Med alla tillämpningar jag
behöver.”
Norge
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Ledljus på natten

lampor. Båda armaturer har 250W eller 400W

Rött ljus är knappt synligt för kor, så det är utmärkt

belysning.

till att belysa ladugården med under den åtta timmar
långa mörka perioden, om lantbrukaren behöver

3 metallhaloid
Ett tredje alternativ är versionen 

gå in i ladugården. Detta gör det möjligt att utföra

250W. Denna ljusnivå har ingen inverkan på kornas

kontrollrundor och annat arbete i ladugården, utan

mjölkproduktion, och därför är detta alternativ

att störa korna under deras nödvändiga mörka

väldigt lämpligt för kalvar eller sinkor.

period. L4C lampenheterna har en integrerad
LED nattbelysning ”Light 4 Cows LED” som tillval.

Det fjärde alternativet är att nattbelysning tillförs

Integrerad nattbelysning sparer installationskostnader

ladugården genom 
4 ALNL separata nattlampor,

för extra nattlampor. LEDlampor har en låg

eller att nattbelysningen är integrerad i 400W

energiförbrukning och håller längre.

lamporna. Kor kan knappt se rött ljus, men det kan

En lampa för varje tillfälle
För att säkerställa optimal prestation hos korna

upptäckas av det mänskliga ögat. Denna typ av ljus
gör det möjligt för mjölkproducenten att gå in i
ladugården och övervaka sina djur utan att störa dem.

behövs ett minimum på 150 lux*. I L4C programmet
kan denna nivå uppnås genom två olika alternativ:

1 metallhaloid lampor eller 
2 högtrycksnatrium

*) 1 lux = 1 lumen/m² (lux (lx), enhet för skenbar ljusintensitet,
lumen (lm), enhet för uppfattad ljusstyrka).


2 : Högtrycksnatrium lampor 400W. (finns även i en 250W-version).


1 och 
3 : Metallhaloid 400W (finns även i en 250W-version).


4 : Nattlampor.
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Hur belysning stimulerar mjölkproduktionen.

Ljus som når näthinnan
sänker utsöndringen av
hormonet melatonin.

Så snart nivån av melatonin
sjunker, höjs nivån av hormone
IGF-I i kons blod. IGF-I stimulerar
kons aktivitetsnivå, och därmed
även dess mjölkproduktion.

Eftersom melatonin resulterar i mindre aktivitet samt
sömnighet, så innebär en sänkning av utsöndringen att
kons produktionsförmåga höjs.

Ritning över en ladugård med Lely L4C belysningssystem.

Ladugårdsutrustning

D

A

B

C

C. Dator med
belysningsplan
D. Kontrollbox

A. Armaturer

B. Sensor
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Lely Walkway automatiskt fotbad –
klövvård med komfort för kon och
effektivitet för lantbrukaren
Klövhälsa är en av de topp tre hälsofrågorna på en mjölkgård. Det har konsekvenser för
fertilitet, produktion, foderupptag, behandlingskostnader, mm. Undersökningar som
utförts av Cornell University fann att på den genomsnittliga gården är 20% av korna
halta, och att kostnaderna för hälta per ko är 250 till 380 euro. Ett regelbundet klövbad
är viktigt för en perfekt hygien och optimal klövhälsa. Optimal klövhälsa på en robotgård
är nyckeln till tillräckligt med robotbesök.
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Huvudsakliga fördelar
• Helt i rostfritt stål.
• Förbered fotbadet genom att trycka på en knapp.
• Ingen störning i kotrafiken.
• Badet förblir rent.
• Lätt att kontrollera.
•	Rengöring och påfyllning av badet genom att trycka
på en knapp.

Lely Walkway klövvårdande fotbad är extremt användarvänligt
tack vare den automatiska påfyllningen av vatten och kemikalier
(två olika kemikalier i rätt koncentration), samt det automatiska
tömnings och rengöringssystemet.
Det klövvårdande fotbadet garanterar:
• Minimalt arbete – systemet aktiveras genom att trycka på en
knapp.
•	Inga smutsiga fotbad – smutsiga fotbad kan potentiellt öka
klövproblemen i besättningen.
• Fri passage – efter den automatiska rengöringen placeras
fotbadet i vilopositionen, vilket gör det möjligt för korna
att fritt passera igenom.

Bara trycka på en knapp
Ladugårdsutrustning

Med ett tryck på knappen sänks Lely Walkway fotbad i
korrekt (horisontellt) läge, och fotbadet fylls med vatten som
lagras i reservoaren ovanpå boxen. Samtidigt pumpas en
klövbehandlingsprodukt in i fotbadet. Fotbadet töms automatiskt,
och rengörs med sprutmunstyckena tills fotbadet är tillbaka i
det vilande (vertikala) läget. Om Lely Walkway inte används, kan
djuren fritt gå igenom utan att fotbadet blir smutsig.

Specifications
Vikt (kg)

455

Höjd (cm)

232

Längd (cm)

230

Bredd (cm)

105

Kapacitet vattenbehållare (liter)

240

Kapacitet bad (liter)

210

Längd bad (cm)

200

Effektbehov (V växelström)

220
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Lely Walk Liquid

Det finns många produkter tillgängliga att använda

av aluminiumsulfat och hög koncentration av

som klövvårdsvätska. De flesta av dessa produkter

glutaraldehyd. Lely Walk Liquid kan användas med

är formalin eller innehåller kopparsulfat, vilket

bad eller sprayapplicering, så både besättningen

kan medföra möjliga hälso- eller miljörisker.

eller enskilda kor kan behandlas.

Andra produkter innehåller antibiotika och
kräver övervakning av en veterinär, vilket
resulterar i höga kostnader. Lely Walk Liquid är ett
desinfektionsmedel som är fritt från koppar, eller
andra tungmetaller, och formalin. Så det finns ingen
risk för användarens hälsa eller närmiljön.
Eftersom produkten är ickeirriterande, går
korna genom badet utan att uppleva någon
smärta. Så det uppstår ingen trängsel under
mjölkningen, eller kor som inte är villiga att besöka
mjölkningsroboten. Det förbättrar klövhornets
styrka och skick positivt, utan att riskera uttorkning
av hornet eller hudproblem, på grund av närvaron
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Den automatiska, användarvänliga, fotbadet Lely Walkway
kommer även möjliggöra för lantbrukaren att använda fotbadet
oftare, vilket kommer att ha en positiv inverkan på besättningens
klövhälsa. Ett automatiskt/permanent klövbad ger en lugn
besättning, vilket passar in perfekt i Lelys vision!

Ladugårdsutrustning

En frisk, lugn besättning

Vad användarna säger:
”Den innovativa utformningen av klövvårdsfotbadet gör fotbadet
bekvämt för kon och effektivt för lantbrukaren.”
Holland
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Lely Behandlingsbox – kontrollerad och
säker behandling av dina kor
Den här unika behandlingsboxen har utvecklats med det slutliga målet att en enda
person skall kunna placera en ko för behandling på bara en minut. Den säkerställer en
unik arbetsplats som gör det möjligt för dig att utföra alla tänkbara kobehandlingar på
ett enkelt, professionellt och säkert sätt.
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Huvudsakliga fördelar
Multifunktionell användning
Lely behandlingsbox inkluderar lyftdon, såväl som ben och
huvudlyftar. Förutom hovbehandling och kirurgi, är Lely
behandlingsbox lämplig för artificiell insemination och
sinkoterapi, särskilt lämpat för automatiska mjölkningssystem.
Den främre grinden hindrar djuren från att gå rakt igenom.
Magbandet är tillverkat av flexibelt material och anpassar sig till
kons bröst. För ytterligare komfort, kan man som tillval beställa
en gummimadrass för Lely behandlingsbox.
Den idealiska placeringen av Lely behandlingsbox i ladugården är
i separationsområdet efter roboten. Vi rekommenderar även att
man placerar Lely behandlingsbox på en betongplattform, som
är längre än boxen, vilket möjliggör för kon att kliva upp på en

• Pålitlig och stabil konstruktion.
• Kon förblir stillastående, mycket tillgänglig
och synlig för varje behandling.
• Enkel åtkomst till kon från alla sidor
av boxen ger veterinären en optimal
arbetsplats.
• Alla behandlingar är möjliga:
klövbehandlingar, injektioner, spola
ur/implantera embryos, juverbehandlingar,
ge efterbördstabletter öronmärkning,
sårbehandling, medicinsk kirurgi,
kejsarsnitt, löpmageskirurgi.
• Enkel utgång ur boxen, genom att öppna
den främre grinden.

bekväm och säker yta när den lämnar behandlingsboxen.

Dimensioner
Längd (mm)

2.361

Höjd (mm)

1.889

Bredd (mm)

1.460

Vikt (kg)

420

Ladugårdsutrustning

Specifikationer

Storlek på plattformen
Längd (mm)

3.200 mm

Höjd (mm)

250 mm

Bredd (mm)

1.100 mm

Motorspecifikationer*
Tre-fas motor
380 V
1,10 kW
*) Lely behandlingsbox kan beställas med eller
utan elmotorn.
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Främre grind
Utformningen av den främre
grinden uppmuntrar kon
att gå in i boxen, och håller
henne säkert på plats tills
behandlingen är avslutad.

Elektrisk motor
Elmotor finns som tillval
för att tillhandahålla enkel
användning för användaren.

Magband
Det självjusterande, flexibla
magbandet är utformat för
optimal komfort och säkerhet
för korna.

Paneler med gångjärn
En serie paneler med
gångjärn gör att alla sidor
kan öppnas helt, vilket ger
fullständig tillgång till kon.

Främre grind
Den främre grinden är
konstruerad för enkel
frigöring efter behandling.

Benlyft
Benlyften med mjuka rep
håller benet stilla, samtidigt
som kons komfort bibehålls.

Lely Essentials Claw Care

Lely Essentials Claw Care är ett koncentrerat
bakterie- och jästdödande desinfektionsmedel
som ska användas utspädd som en spray på kons
klövar. Lely Essentials Claw Care innehåller kvartära
ammoniumföreningar (QAC’er), glutaraldehyd,
kopparsulfat, zinksulfat och aluminiumsulfat. Klövarna
på kon desinficeras av QAC’erna och glutaraldehyden.
Kopparsulfatet, zinksulfatet och aluminiumsulfatet
förbättrar skicket på hornet.
Användning:
•	Spraya Lely Essentials Claw Care på rena och
oskadade koklövar.
• Koncentration: 15%.
• Kontakttid: 5 minuter.
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Ingång
Bred nog för att behandla
både nöt och mjölkboskap
med lätthet.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Ladugårdsutrustning
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Lely Commodus båset – tillhandahåller
korna maximal djurvälfärd
Djurens välbefinnande, komfort och friska, produktiva kor är starkt sammankopplade
faktorer. Bås som erbjuder den högsta komforten och en god tillgänglighet för att
ligga ned används allt oftare under längre perioder, vilket har en positiv inverkan på
mjölkproduktionen. Lely har helt och hållet gjort om designen av båskonceptet, och
skapat ett djurvänligt bås, Lely Commodus båset.
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Flexibilitet på alla sätt

Huvudsakliga fördelar

Commodus båset guidar enkelt korna till deras platser och förser dem
med den högsta möjliga komforten. Tack vare den flexibla monteringen

• Hög kokomfort.

av båsen, kommer Lely Commodus båset inte skada korna när de slår

• Korna helt fria.

emot det. Den flexibla monteringen kommer även mildra inverkan när

• Enkel installation.

en ko reser sig upp från en besvärlig ställning. Commodus båset är ett

• Justerbart.

guidande bås snarare än ett fast bås. Detta intelligenta koncept gör det

• Flexibelt.

även möjligt för en ko att inta en liggande position, som är nästan lika

•	Positivt inverkan på

fri som ute på fältet. Det finns inga sidostänger som kan trycka på kons

mjölkproduktionen.

rygg, och den främre delen av båset har gott om utrymme för huvudet,
vilket är nödvändigt när kon ska lägga sig ned eller ställa sig upp.

De bästa egenskaperna vad gäller djurvälfärd
Lely Commodus båset är väldigt snabbt och enkelt att installera.

Specifikationer

Commodus båsen kan även snabbt tas bort utan verktyg. Lely Commodus
bås installeras med en rundad, hållbar, flexibel bröstbräda. Bröstbrädan

Bredd

Justerbart från

hindrar inte kon på något sätt, utan guidar henne att lägga sig på rätt

båsavskiljare

minimum 102 cm

plats. Kon kan också enkelt lägga sina framben över bröstbrädan utan

Vikt

16,60 kg

att skada sig. Tack vare den upphöjda positionen på båsavdelarna är

båsavskiljare

spridningen av strö, såsom halm och sågspån, samt rengöringen av

Strö

Madrass, djupströ

båsen, mycket enklare än med traditionella bås. Det är även lättare att

(sand, sågspån osv.),

ändra eller installera madrasser med den modulära konstruktionen med

gummi

bröstbrädan. Lely Commodus båset erbjuder de bästa egenskaperna vad
gäller djurvälfärd, komfort, tillgänglighet och hygien.

Ladugårdsutrustning
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Lely Essentials Bedding
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Kor ligger ofta ner för att idissla. För optimal

goda desinficerande och torkande egenskaperna,

komfort och god hygien är det viktigt att ströet

bidrar produkten till att reducera antalet bakterier

är rent och torrt. Följande förbrukningsvaror kan

i båset. Lely Essentials Bedding-Des kan enkelt

hjälpa dig att nå dessa mål.

avlägsnas innan någon annan applicering.

Lely Essentials Bedding-Des, en unik produkt på

Lely Essentials Bedding-Dry är ett pulver som

dagens marknad, är särskilt utvecklad för torkning

är särskilt utvecklat för att hålla strö torrt och

och desinficering av kornas bås och madrasser.

bekvämt. Pulvret är lätt att sprida och har en

Lely Essentials Bedding-Des är ett pulver som

utmärkt adsorberande kapacitet av vätska och

innehåller salicylsyra och mineralsalter. Pulvret är

ammoniak. Dessutom har det en lång aktiv

lätt att sprida och har en utmärkt adsorberande

period (42 till 72 timmar) vilket reducerar

kapacitet av vätskor och ammoniak. Dessutom har

förmågan för bakterier att växa, och ströet

den en långsiktig verkan (48 till 72 timmar), så att

bibehåller en behaglig doft under en längre

båsen förblir torra längre, och att eventuell mjölk

tid. Lely Essentials Bedding‑Dry kan avlägsnas

som läcker från spenarna desinficeras. Tack vare de

innan någon annan applicering.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Ladugårdsutrustning
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Lely Compedes mjuka liggbåsmatta – ett
naturligt liggande
I det moderna lantbruket är kokomfort avgörande. Av den anledningen bör en ladugård
representera en naturlig miljö för korna. Komforten hos Lely Compedes mjuka säng
tillhandahåller kon hennes frihet att ligga ned utan stress, och tillåter henne att utföra
sitt naturliga beteende, vilket kommer att öka mjölkproduktionen. Med Lely Compedes
mjuka säng väljer du en välbeprövad, hållbar produkt som redan har använts på gårdar
i många år.
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Specifikationer
Det speciella skumplastunderlaget av polyuretan (20 mm tjockt), som
installeras löst på golvet, omges av en massiv gummimatta på alla sidor.
Det bakre området av mattan har knoppar och dukar på undersidan,
som täcker en bredd på ca. 25 cm. Av den anledningen har mattan en
lutning på ca. 1,50% på det bakre området.

Förbättrar klövhälsan
Klövhälsan kommer att förbättras, då bekvämare strö kommer att
bidra till mindre belastning på klövarna och lederna. Dessutom
kommer korna att tycka om greppet och den mjuka ytan att stå upp
på och lägga sig ned på, som på det naturligta sättet.

För nya och befintliga ladugårdar
Lely Compedes mjuka säng är en unik komadrass, särskilt utvecklad
för den moderna lantbrukaren, och består av en stark gummimatta
med ett integrerat skumunderlag. Det vattentäta, icke porösa översta
lagret, i kombination med skumunderlaget, resulterar i en hög
komfortnivå, enorm tillämplighet och ett enkelt sätt för installation
och rengöring. Tack vare sin smarta utformning passar den i nya
ladugårdar, såväl som i ombyggnader. Compedes mjuka säng är lätt
underhållskostnader för strö och en betydande ökning av hygien.

Enkelt att installera och underhålla

Dimensioner

Installationsinstruktionerna är detaljerade och lätta att förstå.
Installationen är enkel och kan utföras av lantbrukaren. Mattorna

• Tjocklek: 32 mm.

installeras sida vid sida, och fästes på huvudsidan med tre bultar på

• Längd: 183 cm.

förbestämda platser. De kan återanvändas, då avlägsnandet inte

• Bredd: 110, 115, 120 och 125 cm.

Ladugårdsutrustning

att rengöra och har en unik vätskebarriär, vilket resulterar i lägre

orsakar några skador på dem. Det är inte nödvändigt med något
underhåll för att hålla mattorna bekväma.

Lely Compedes mjuka säng är DLG testade.
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Kundservice
Den enastående servicen hos Lely fokuserar på att förstå och reagera bra på våra
kunders behov. Genom vårt lokala distributionsnätverk av Lely Center erbjuder vi dig
förebyggande underhåll, rådgivningstjänster samt akutservice 24 timmar om dygnet, sju
dagar i veckan. Våra expertutbildade, mycket erfarna och välutrustade servicetekniker
är hos dig på ett ögonblick närhelst du behöver hjälp. Naturligtvis gäller även samma
arbetsprincip för reservdelsservice. Genom vårt Lely Financeprogram erbjuder vi dig
möjligheten till flexibel finansiering av våra produkter, som uppfyller dina individuella
behov.
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Lely service

LELY SERVICE

Om du väljer en Lelyprodukt kan du njuta av den sinnesfrid som följer med vårt
unika supportsystem. Sida 84.

Lely Original slitdelar

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Omfattande testning och hållbarhet som uppfyller våra kvalitetsmål, är vad du
får när du väljer Lely original slitdelar. Sida 86.

Lely Finance

LELY FINANCE

Genom vårt Lely Financeprogram tillhandahåller vi kunder över hela världen
de mest lämpliga finanslösningarna, för att hjälpa dem att bli ägare till
Lelyutrustning. Sida 88.

Kundservice
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Lely service – du kan lita på oss
Om du väljer en Lely produkt kommer du även att kunna njuta av den sinnesfrid som
även kommer med vårt unika supportsystem. Hängivna specialister vid våra lokala
samarbetspartners, Lely Centren, kommer att lära känna dig och dina behov. De
kommer att tillhandahålla värdefull assistans, lokal kunskap, snabb respons i händelse
av driftsstopp samt omfattande expertis om all Lelys mjölkningsutrustning.
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Lely Centerkoncept – hängiven och
utbildad

Våra certifierade servicetekniker finns tillgängliga

Vi vill gärna behålla Lely organisationen så

med vår ’tänk globalt, agera lokalt’ filosofi är våra

smidig och effektiv som möjligt, med en fortsatt

Lely Center placerade nära mjölkproducenterna i sina

huvudsaklig fokus på forskning och utveckling

regioner. Denna ideala utgångspunkt gör det möjligt

av nya koncept för dig som mjölkproducent.

för dem att tillhandahålla mjölkproducenterna

Till skillnad från andra distributionsmodeller, har

med ett omfattande utbud av högteknologiska

Lely gruppen utvecklat Lely Centerkoncept för

och innovativa Lely produkter och tjänster som

att kunna säkerställa tillgången på professionell

är skräddarsydda enligt deras specifika behov.

försäljning och service för Lelys produkter i lokala

Våra expertkonsulter med praktisk erfarenhet står

områden över hela världen. Vi strävar hela tiden

för optimeringen av din besättnings prestation,

efter att optimera vår prestation runt om på

och säkerställer att du drar nytta av de optimala

alla våra Lely Center. Vi säkerställer att alla våra

fördelarna med våra produkter och tjänster. Vår

servicetekniker förblir uppdaterade om den allra

passion för innovation slutar inte vid de tekniska

senaste tekniken; varje år blir de utbildade och

egenskaperna i våra produkter, utan fortsätter långt

testade på deras faktiska kunskaper, såsom det

bortom den punkten till att täcka alla praktiska och

har fastlagts av vår Lely Akademi.

managementaspekter på din mjölkgård.

24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. I enlighet

Kundservice

Vad användarna säger:
”Jag väljer inte bara deras produkter, jag väljer även

”Det är lätt att se att dessa servicetekniker är

den mest pålitliga 24/7-servicen från Lely.”

certifierade.”

Australien

Irland
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Lely Original – kvalitetsmärkning av
Lelydelar
För att höja nivån av hygien, förebygga oplanerade driftsstopp och oförutsedda
kostnader i Lely Astronaut robot, är det viktigt att man byter ut de huvudsakliga
slitdelarna regelbundet. Ett utbud av Lely Original slitdelar har utvecklats särskilt för
Lely Astronaut robot. Dessa produkter kan enkelt bytas ut av dig själv, utan någon hjälp
av en tekniker. Lely spengummi och Lely borstar har testats utförligt för påverkan av
användandet av Astri seriens rengöringsprodukter. Detta säkerställer kvaliteten på
slitdelarna, och därmed även din robot.
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Lelys låda med förbrukningsvaror
Lelys låda med förbrukningsvaror innehåller de mest relevanta slitdelar
som bör finnas tillgängliga på din gård hela tiden. Denna låda innehåller
slitdelar som bör bytas ut åtminstone en gång om året för att garantera
högsta möjliga nivå av hygien. Lelys låda med förbrukningsvaror finns
tillgänglig för både A4, A3 och A2 Astronaut robotarna.
Spengummin

Lely rekommenderar att man byter ut
spengummin av silikon efter 10.000 mjölkningar.
Byt ut spengummin i tid för att förhindra läckage
och risken för juverinfektioner. Spengummin
finns tillgängliga i olika storlekar.

Mjölkfilter

Lely rekommenderar att man byter ut filtren tre
gånger om dagen, vid varje rengöringscykel.

Spenkoppssnöre

Byt ut snörena en gång om året.

Rengöringsborstar

Lelys borste består av olika typer av röda och
vita borst i en spiralform, för att säkerställa
stimulering och rengöring. Kontrollera borstarna
regelbundet och byt ut dem åtminstone en gång
om året.

Duplo tuber i silikon

Duplo tuberna är en av de delar som
transporterar mjölken. God hygien runt dessa
tuber är avgörande för mjölk av hög kvalitet; byt
ut dina tuber åtminstone en gång om året.

Patron med

Underhåll och byte av vakuumventiler är en

avstängningsventiler* barnlek tack vare en nyutvecklad pulsator.
*) Endast för Lely Astronaut A4.

Lely originaldelar kan även beställas separat närhelst du behöver dem. I

Vad användarna säger:

Kundservice

tillägg till detta erbjuder Lely ett utbud av andra original slitdelar.

” I kombination med service 24/7
och den kvalitet vi alla vet att
Lely står för, är mina system alltid
uppdaterade och pålitliga.”
Spanien
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Lely Finance – kapital startar en verksamhet
och får den att växa
Våra kunniga ekonomispecialister är redo att tillhandahålla dig de finansiella produkter
och tjänster du behöver för att uppfylla dina affärsmål och hålla dig konkurrenskraftig.
Lely

Finance

erbjuder

dig

möjligheten

att

införskaffa

den

mest

mjölkningsutrustningen med hjälp av prisvärda finansieringslösningar.
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Flexibel finansiering

Huvudsakliga fördelar

Vi erbjuder många finansiella lösningar för att på bästa sätt kunna
passa just dina behov gällande verksamhet och kassaflöde. Lely Finans

• Låga månadsbetalningar.

erbjuder dig möjligheten att betala för användandet av utrustningen,

• Skattefördelar.

vanligtvis med en förskottsbetalning som din handpenning.

• Finansiering utanför

Detta innebär att du kan få din utrustning nu och minimera dina
uppstartskostnader. Lely Finans kan även finansiera ditt köp om du
hellre önskar att äga utrustningen. Vi erbjuder många olika strukturer
gällande villkor och betalningar.

balansräkningen.
• Alltid en valmöjlighet för den senaste
teknologin.
• 100% finansiering.
• Bevarande av kapital.

Finansiell leasing

• Fasta betalningar.

Om du vill äga din Lely utrustning, men vill ha ett sätt att sprida

• Bevara kredit.

investeringen över flera betalningar under en längre tidsperiod, ska

• Flexibilitet.

du välja finansiell leasing. När kontraktet är avslutat kommer du att

• Valmöjligheter av köp och förnyelse.

ha fullt ägandeskap av mjölkningsutrustningen. När du använder dig
av finansiell leasing, kommer utrustningen att finnas med på din egen
balansräkning för avskrivningssyften.

Vad användarna säger:

Driftsleasing
Om du är ute efter avsevärda besparingar i kassaflöde, inte är

”Att veta exakt vad din kostnader är,

intresserad av ägandeskap av din Lely utrustning, och vill ha den senaste

och att kunna arbeta effektivt.”

teknologin, ska du välja driftsleasing. När kontraktet är avslutat kan du

Danmark

välja att antingen förnya kontraktet och uppgradera till den senaste
tillgängliga modellen, förlänga det befintliga kontraktet eller köpa den

”Det är fantastiskt att arbeta med

utrustning du har använt. När du använder dig av driftsleasing, kommer

vetskapen om att jag kan uppdatera

mjölkningsutrustningen inte att finnas med på din balansräkning.

till den senaste högteknologiska
utrustningen var femte år.”

Snabb översikt över skillnaderna

USA

Finansiell leasing

Driftsleasing

Laglig rättighet

Du

Lely Finans

Ekonomisk rättighet

Du

Lely Finans

Skattefördelar

Nej

Ja

Balansräkning

Ja

Nej

Avskrivning av betalningar

Du

Lely Finans

Nedvärderingsrisk

Du

Lely Finans

Ägandeskap efter kontraktet

Du

Valfritt

Kundservice
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Noteringar
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway och Welger är registrerade varumärken hos Lely Gruppen. Den exklusiva rätten att använda
dessa namn tillhör företagen i Lely Gruppen. Alla rättigheter reserverade. Informationen som ges i denna publikation tillhandahålles endast i
informationssyfte och utgör inte något försäljningserbjudande. Vissa produkter kanske inte finns tillgängliga i individuella länder, och de produkter
som tillhandahålls kan skilja sig från de som illustreras. Ingen del av denna publikation får kopieras eller publiceras genom tryck, fotostatkopiering,
mikrofilm eller någon som helst annan process utan att skriftligt tillstånd först har getts av Lely Holding S.à r.l. Även om innehållet i denna
publikation har satts samman med största möjliga omsorg, kan Lely inte hållas ansvarig för några som helst skador som må uppstå som en följd av
felaktigheter eller uteblivanden i denna publikation.
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LELY UTRUSTNING FÖR
MJÖLKPRODUKTION
Lösningar för mjölkning, utfodring
och ladugård

Skapa en framtid för din mjölkgård

LHQ.B99014.SV.A

Din Lely distributör

Lely bryr sig verkligen om miljön.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

