Principper for store
mælkeproduktioner

Lavere input og bedre output
Det ultimative mål er, at producere mælk af høj kvalitet i tanken, og hvordan vi får den derhen.
Da vi gennemgik de værdiskabende aktiviteter på bedriften, som fører til mælk i tanken, kom
vi frem til de automatiserede staldprincipper. Ved at udelukke aktiviteter på bedriften og
optimere arbejdsgange i kæden, vil resultaterne forbedres. I konceptet fokuserer vi på lavere
input og sigter efter højere output. Dette fører generelt til en mere rentabel bedrift.
Stor robotstald ifølge Lely
se, hvad ABC-konceptet gør, eller send en e-mail til dairyxl@lely.com
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Bygget til ledelse
Lely forstår sine kunder og deres køer. Koens laktationsperiode er overført til konceptets design. Igen tager
Lely endnu et skridt fremad mod at gøre bedrifter automatiske, idet bedrifter indtil nu har været bygget
til at malke i stedet for at være bygget til ledelse. Ved at kombinere data fra de enkelte køer og deres næste
aktivitet i laktationsperioden, planlægger vi rutinerne for driftsledere og medarbejdere, så de effektivt kan
lede besætningen. Det er, hvad automatisering egentlig handler om. Konceptet muliggør en effektiv ledelse af
arbejdsgange, og giver oplysninger på stedet, så man kan få mest ud af bedriftens potentiale.
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Køer har ikke tid
Køer skal producere mælk, så vi lader køerne passe sig
selv! Køer bør blive i deres dedikerede grupper, og vi er
nødt til at arbejde udenom dem.

B

Arbejd udenom koen
Konceptstalden er det bedste for både køer og
mennesker. Hvert afsnit i stalden har fokus på en
bestemt del af håndtering af koens laktationsperiode.
Vi har skabt et behageligt arbejdsmiljø ved at lede
besætningen og tage hånd om de individuelle køer på en
fornøjelig måde.

C

Driftsledelsesfokus øger effektivitet
Effektive rutiner og standard protokol for alle
nøgleaktiviteter gør det muligt for ledere, at lede deres
personale effektivt. Fornøjelige arbejdsrutiner i høj
kvalitet fører til optimal mælkeproduktion og i sidste
ende til forbedret produktionsresultater.
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Lelys principper for store
mælkeproduktioner
Udviklet omkring de 9 ko-berøringer for at
håndtere koens laktationscyklus.
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lokalt kendskab

Se, hvad Lely gør for store mælkeproduktionsbedrifter:

www.lely.com/DairyXL
Dairyxl@lely.com
Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, AWS, C4C,Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hubble,
I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager og Walkway er registrerede
varemærker tilhørende Lely-gruppen. Lely forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til varemærkerne. Ethvert uautoriseret brug af Lely-ejede varemærker
eller ethvert brug af et varemærke, der til forveksling ligner eller kunne skabe forveksling med et Lely-ejet varemærke, udgør en krænkelse af Lelys eksklusive
rettigheder. Alle rettigheder er forbeholdt. Oplysningerne, der gives i denne publikation, er givet udelukkende for oplysningernes egen skyld og er ikke ment som
salgstilbud. Visse produkter vil muligvis ikke være i handelen i forskellige lande, og de produkter, der kan leveres, kan eventuelt afvige fra de illustrerede. Intet
fra denne publikation må reproduceres eller udgives på tryk, som fotokopi, mikrofilm eller på nogen anden måde uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra
Lely Holding S.à r.l. Selv om alle informationerne i denne publikation er indsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke drages til ansvar for nogen som helst
skade, der måtte indtræffe som et resultat af eventuelle fejl eller udeladelser, der måtte være indeholdt i denne publikation.

