Global tilstedeværelse,
lokalt kendskab

Principper for store
mælkeproduktioner

Lely gør en kæmpe forskel for en ko

Forestil dig denne
effekt ganget med...
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.

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.

Se, hvad Lely gør for store mælkeproduktionsbedrifter:

www.lely.com/DairyXL
Dairyxl@lely.com

STOR ROBOTSTALD IFØLGE LELY
Se, hvad ABC-konceptet gør, eller send en e-mail til dairyxl@lely.com

<< FOLD LELY ABC-STALDEN UD
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, Viseo, Vector,
Voyager, Walkway og Welger er registrerede varemærker tilhørende Lely-gruppen. Retten til brug tilhører
ene og alene selskaberne i Lely-gruppen. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i denne publikation
gives udelukkende til informationsformål, og skal ikke betragtes som et salgstilbud. Enkelte produkter
står muligvis ikke til rådighed i alle lande, og de leverede produkter kan adskille sig fra dem, som er
illustreret i dette dokument. Ingen del af denne publikation må kopieres eller offentliggøres ved trykning,
fotokopiering, mikrofilm eller andre processer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lely Holding S.à r.l.
Selv om indholdet i denne publikation er blevet omhyggeligt udvalgt, kan Lely ikke påtage sig ansvar for
skader, som måtte opstå som følge af fejl eller udeladelser i dette dokument.
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Lelys principper for store
mælkeproduktioner
Udviklet omkring de 9 ko-berøringer for at
håndtere koens laktationscyklus.

A

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.

