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De effecten van diergezondheid
worden vaak onderschat
Gezond melkvee waarborgt een optimale productiviteit, vereist minder aandacht
en is fijn om mee te werken. Mastitis, verminderde vruchtbaarheid en problemen
met klauwgezondheid zijn nog altijd de drie belangrijkste redenen voor afvoer van
dieren op melkveebedrijven. Door diergezondheid goed te managen kunnen uw
koeien hun potentie optimaal benutten en kan hun levensduur worden verlengd.

Arbeids 
kosten

Afvoerkosten

Uiergezondheid

Een koe heeft gezonde klauwen nodig om vrij te
kunnen bewegen en te doen waar ze behoefte aan
heeft: rusten, eten, drinken of zich laten melken.
Veel melkveehouders onderschatten de impact
van klauwgezondheidsproblemen bij hun koeien.
Onderzoek toont aan dat melkveehouders slechts
25% van alle besmettelijke klauwaandoeningen
bij hun koppel ontdekken (Jessica Fabian, 2012).
Dat is een van de redenen waarom inadequate
maatregelen worden getroffen. Naar schatting
heeft 80% van alle melkveehouderijen jaarlijks
te maken met klauwaandoeningen. Door deze
aandoeningen kunnen koeien kreupel worden, wat
tot economische verliezen kan leiden.

Een ander belangrijk gezondheidsaspect bij melkvee
is de uiergezondheid. Als koeien een indicatie
geven van uierontsteking dient dit vroegtijdig
behandeld te worden. Hoe langer een koe een
verhoogd celgetal heeft hoe moeilijker ze geneest.
Het moment van droogzetten vraagt hierom om
extra aandacht. Koeien hebben in deze periode en
rondom het afkalven namelijk een verminderde
afweer. Het voorkomen van nieuwe en het genezen
van bestaande infecties in de uier is daarom zeer
belangrijk.

Klauwaandoeningen kosten
gemiddeld € 53,17 per koe per jaar

Kosten van melkafvoer
Kosten van klauwbekapping
Veeartskosten
Medicijnkosten

Kosten van
tussenkalftijd

Klauwgezondheid

Verlies aan
melkproductie

€ 23,70 - verlies aan melkproductie
€ 11,33 - afvoerkosten
€ 6,56 - kosten van tussenkalftijd
€ 6,31 - arbeidskosten
€ 2,02 - kosten van melkafvoer
€ 1,68 - kosten van klauwbekapping
€ 0,84 - veeartskosten
€ 0,73 - medicijnkosten

Tijdig controleren en behandelen
Door uw dieren regelmatig individueel te
controleren, kunt u (het verergeren van) problemen
vaak voorkomen. Een eenvoudige separatieruimte
met een goede behandelbox dragen bij aan uw
werkplezier. Hoe makkelijker het gaat, des te sneller
het zal gebeuren.
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Lely Behandelbox
Zo snel mogelijk een koe klaarzetten voor behandeling met zo
min mogelijk lichamelijke inspanning: dat is waar efficiënt en
duurzaam bedrijfsmanagement om draait. Om dit proces te
vergemakkelijken en automatiseren heeft Lely de uitgebreide
behandelbox ontwikkeld.

De Lely Behandelbox geeft u vanuit diverse hoeken toegang tot
de gehele koe. De verschillende elementen aan de zijkanten van
de box kunnen open of dicht worden gezet. Afhankelijk van de
behandeling, kunt u de box dus zo instellen dat bepaalde delen
van de koe makkelijker bereikbaar zijn.

Door de elektronica van de behandelbox aan de bovenzijde te
plaatsen, kan het gehele systeem na gebruik eenvoudig met
water worden afgespoeld. Met regelmaat de box reinigen,
betekent een schone en hygiënische omgeving voor het
behandelen van uw dieren.
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Optimaal diercomfort
De Lely Behandelbox is standaard
uitgerust met twee buikbanden
en een achterpootlift van zacht en
comfortabel materiaal. Deze bieden uw
dieren tijdens het behandelen optimale
ondersteuning. Door de brede V-opening
van de voorhekken, kunnen koeien
de behandelbox ook aan de voorkant
weer verlaten.

Specificaties box

Eenvoudige bediening

Hoogte (mm)			2350
Breedte (mm)			1500
Lengte (mm)			2360
Gewicht (kg)			480
Stroomvoorziening (V)
230

Met de besturingskast aan de zijkant
van de Lely Behandelbox kunnen de
beide buikbanden, de achterpootlift en
eventueel een automatische voorpootlift
(optie) worden bediend. Ook bevindt zich
er een noodstop zodat alle bewegingen in
een keer stopgezet kunnen worden.

Veilig werken voor
mens en dier
Veilig en gecontroleerd behandelen is
zowel voor u als veehouder als voor uw
koeien prettig. Door een achterpoot
omhoog te liften en enkel het onderste
zij-element van de box te openen, is de
uier van uw koe volledig bereikbaar.
Op deze manier wordt droogzetten een
stuk aangenamer.

Meer dan alleen
klauwbehandelingen
De Lely Behandelbox is ontworpen
voor allerlei koebehandelingen
waarbij de koe stil moet staan. Ook
voor het insemineren, het uitvoeren
van keizersnedes en het toedienen
van medicatie is de behandelbox
uitermate geschikt.
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Een schone stalvloer zorgt
voor schonere klauwen,
uiers en staarten
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom adviseert Lely
om ten alle tijden een schone stalvloer voor uw koeien
te hebben. Op die manier wordt het risico op besmetting
van bacteriën in de mest significant gereduceerd.

Discovery 120 Collector

Bediening met smartphone

Discovery 90 S en SW

Deze revolutionaire robot zuigt
de mest op van dichte vloeren en
brengt het naar een dumpplaats.
Met behulp van vacuüm wordt
de tank gevuld met mest en weer
geleegd boven een dumppunt. Geen
hopen mest meer voor de koeien om
in te staan.

Met uw mobiele apparaat kunt u de
Lely Discovery’s vanaf de voergang
bedienen. Pauzeren wanneer u wilt
of de routeplanning aanpassen
naar uw specifieke bedrijfssituatie.
Allemaal binnen handbereik met de
slimme Lely Control applicaties.

Deze autonome stalreinigers
dragen 24/7 zorg voor een schone
roostervloer voor uw koeien. Met
hun compact formaat en slim
ontwerp komen ze overal in de stal.
Zo garanderen ze een vloer met
goede grip en betere hygiëne.

Water sproeien voor
betere grip
De Discovery 120 Collector
sproeit water aan de voorkant
om de mest beter te kunnen
opzuigen, en aan de achterkant
om te voorkomen dat nieuwe
mest aankoekt. Ook de Discovery
90 SW sproeit water, ideaal voor
stallen met veel ventilatie of een
lagere bezetting.

De stal als navigatie
Zowel de Discovery 120
Collector als de Discovery 90
S en SW gebruiken de stal als
navigatie. Met ingebouwde
ultrasoonsensoren volgen ze
boxranden, muren of balken.
Zo kunnen ze hun routes altijd en
overal rijden.
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Farming Innovators
Lely is marktleider op het gebied van automatisering in de melkveehouderij en wil
bijdragen aan een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische
sector. Met een van onze oplossingen kiest u niet enkel voor het product, maar voor
jarenlange ervaring en kennis in de melkveehouderij. Onze servicemonteurs staan voor u
klaar om te ondersteunen waar nodig en onze verkoopadviseurs en projectcoördinatoren
doen er alles aan om uw project tot een succes te maken. Dat is waar Lely voor staat.

Lely Centers in Nederland en Vlaanderen
1

Lely Center Maassluis
t
010 599 6373
i
www.lely.com/maassluis

2

Lely Center Bunschoten
t
033 299 6260
i
www.lely.com/bunschoten

3

Lely Center Venray
t
0478 515 745
i
www.lely.com/venray
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Lely Center Heerenveen
t
0513 631 677
i
www.lely.com/heerenveen
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Lely Center Zelhem
t
0314 622 446
i
www.lely.com/zelhem
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Lely Center Zuidwolde
t
0528 372 030
i
www.lely.com/zuidwolde
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Lely Center Lochristi, Vlaanderen
t
09 334 59 15
i
www.lely.com/vlaanderen

Lely service monteurs

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery,
F4C, Gravitor, Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress,
Qwes, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager en Walkway zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely Groep.
Lely behoudt alle exclusieve rechten tot haar eigen handelsmerken. Ongeautoriseerd gebruik van Lely's eigen
handelsmerken, of gebruik van een handelsmerk dat een verwarrende gelijkenis vertoont of verward kan worden
met Lely-handelsmerken, zal een inbreuk vormen op de exclusieve rechten van Lely. Alle rechten voorbehouden.
De gegevens in deze uitgave worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commerciële
aanbieding. Sommige producten zijn in bepaalde landen misschien niet beschikbaar en de uitvoering van de
producten kan afwijken van de afbeeldingen. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd of gepubliceerd door
middel van printen, fotokopiëren, microfilm of welke andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming
vooraf van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de informatie in deze brochure met grote zorg is samengesteld, aanvaardt
Lely geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies in deze uitgave.

www.lely.com

