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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 og Welger er registrerede varemærker i Lely Gruppen. Retten til at bruge disse navne tilhører
alene virksomhederne i Lely Gruppen. 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.

2

91

LELY DAIRY EQUIPMENT

Indholdsfortegnelse
Gør din virksomhed klar til fremtiden

4

En bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid i landbruget

6

Malkeudstyr

8

Lely Astronaut A4 – det automatiske malkesystem

10

Lely T4C – Time for Cows-managementsystemet

16

Lelys Grazeway-selektionsboks

20

Lely Nautilus-køletank

22

Malkehygiejne – rent såvel udvendigt som indvendigt

26

Pleje – omfattende yverpleje

30

Fodringsudstyr

32

Lely Vector automatisk fodringssystem

34

Lely Juno-robotfoderskubberen

40

Lely Cosmix-fodringsautomaten

46

Lely Calm-drikkeautomat til kalve

50

Lelys Caltive-koncept

54

Staldudstyr

56

Lely Discovery-mobilskraberen

58

Lely Luna-kobørsten

62

Lely L4C – Lys til køerne

64

Lely Walkway – det automatiske fodbad

68

Lelys behandlingsboks

72

Lely Commodus-sengebåse

76

Lelys Compedes-underlag

80

Kundeservice

82

Lelys service

84

Lelys originale sliddele

86

Lely Finans

88

3

Gør din virksomhed
Som aktør inden for landbruget står du over for udfordringer hver dag, og landbruget står over for enorme
udfordringer i de kommende årtier: vi skal holde trit med en hurtigt voksende befolkning og levere til
stadigt mere konkurrencedygtige priser. Det er nødvendigt at opfylde disse krav på en bæredygtig måde,
og tilmed skal vores CO2-udledning halveres.
I Lely arbejder vi med tekniske revolutioner, som skal hjælpe dig med en succesrig fremtid. Vi tilbyder dig
produkter, der rangerer lige fra høstmaskiner af grovfoder og til fodrings- og staldudstyr. Og hele tiden er
det koen, der står i centrum for al vores udvikling. Disse produkter vil gøre det muligt for dig at opnå en
vellykket forøgelse af dine aktiviteter samtidig med du sikrer optimal dyrevelfærd. Ved at indgå partnerskab
med Lely vil du på din videre færd også drage fordel af et unikt udvalg af instrumenter til at kontrollere
mælkekvaliteten, forholdet mellem foder og mælk samt den enkelte kos sundhed.
Landbrugsverdenen er kendetegnet ved at have udøvere, der udmærket er klar over, at de skal overdrage
deres virksomhed til fremtidige generationer. Også Lely er klar over dette. Vi fortsætter med at udvikle vor
viden og produktserier med fremtiden for øje, så du kan overkomme de nye udfordringer med succes.
Udvikling.
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klar til fremtiden
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En bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid i
landbruget
Vor historie viser tydeligt, at vi – i hvert årti – har været i stand til at introducere et
produkt til landbruget med betydelig indvirkning på arbejdsmetoderne i denne sektor.
Vores vision understreger den voksende betydning af et bæredygtigt landbrug samtidig
med, vi fortsætter vores fokus på at udvikle produkter, der forbedrer både vores kunders
økonomiske og sociale trivsel.
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Hvad står vores vision for?

de kommende år! Takket være vores fokus – i hele

Bæredygtigt – Skåne miljøet til de kommende

produktudviklingsforløbet – på driftssikkerhed

generationer. Det vil sige fungere som en ansvarlig

og holdbarhed, kan vi tilbyde dig et udvalg af

virksomhed, der sætter mennesket og koen i

produkter med den højest mulige værdi som brugt

centrum af alt, hvad vi gør, udvikle produkter med

og sikre dig det laveste energi- og vandforbrug samt

lang levetid, spare på energiressourcerne og hjælpe

meget begrænsede servicebehov.

landbrugssektoren til energi-neutrale produktioner.
Rentabel – Tiilbyde innovative produkter og

Fordi vi gerne vil have, at du stoler
på os

koncepter til forbedring af traditionelt landbrug,

Grundig kontrol med kvaliteten af alle anvendte

bevare og forbedre vores kunders indtægter ved

materialer er et afgørende aspekt for produktionen.

omkostningsbesparelser, lave driftsudgifter og bedre

Hertil kommer, at hovedparten af vores produkter

effektivitet, så de kan forbedre deres overskud i

bliver testet for ‘nøglefunktionsegenskaber’,

sidste ende.

inden de forlader fabrikken. I praksis er korrekt
arbejdsgang og service en lige så vigtig funktion

Fornøjeligt – Udvikle produkter, som er driftssikre,

som effektiv produktudvikling og præcis

lette at betjene og godt konstrueret. Robuste

fremstilling. Derfor investerer Lely kolossalt

maskiner, der sikrer uovertruffen produktivitet,

meget i uddannelsen af vores servicepersonale.

og som det giver ren fornøjelse for både

Vores certificerede serviceteknikere – enestående

maskinstationer og landmænd at arbejde med.

i mælkeproduktionssektoren – står til rådighed

Koen i centrum

24 timer om dagen/7 dage i ugen. Desuden har vi
eksperter til rådighed inden for bedriftsledelse, som

Det er ikke primært Lelys formål at fokusere på

kan hjælpe dig med at opnå de bedst tænkelige

automatiske funktioner. Vi bestræber os på at

resultater med din besætning.

opbygge et velgennemtænkt koncept med koen
i centrum (vores udgangspunkt). Et glimrende

Frihed til at nyde dit sociale liv

eksempel på denne strategi er det såkaldte I-flow

Dette er motivationen bag vores produktudvikling:

koncept i Astronaut A4-robotten, som gør det let for

at lette din arbejdsbyrde i den daglige rutine og

køerne at komme ind i og ud af robotten.

bringe dit arbejde med mælkeproduktion op på

Vi tilbyder dig de laveste
omkostninger ved ejerskab

nye højder, hvad angår ensartethed, økonomi
og effektivitet samtidig med, man respekterer
dyrevelfærd og miljø. Vi forstår at bedre maskiner

Når du gør dig overvejelser angående en investering,

hjælper dig med at blive mere produktiv, og

uanset om det er en malkerobot eller forbrugsvarer,

vi forstår, at når rutineaktiviteter overtages af

skal du ikke kun se på de første udgifter ved

driftssikre løsninger, får du mere tid til at nyde en

investeringen, men også på alle omkostningerne i

meningsfyldt tilværelse.
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Malkeudstyr
For 20 år siden, i 1992, introducerede Lely Astronaut-malkerobotten. Dette
banebrydende produkt er senere blevet kåret som den mest betydningsfulde
opfindelse for mælkeproducenter i det 20. århundrede. Lige siden har vi fortsat
med at innovere med brug af specifik knowhow fra vores engagerede folk i Lely
sammen med tilbagemeldinger fra vore kunder. Dette har resulteret i et imponerende
produktudvalg. Alt vort malkeudstyr er udviklet til at hjælpe landmanden med at
optimere alle vigtige forhold omkring malkeprocessen.

8

LELY DAIRY EQUIPMENT
Malkeudstyr

Lely Astronaut A4 – det automatiske malkesystem

LELY ASTRONAUT A4

Ligesom alle vore andre løsninger til mælkeproduktionen, er Lely Astronaut A4malkerobotten blevet udviklet ud fra et klokkeklart udgangspunkt: koen. Side
10.

Lely T4C – Time for Cows-managementsystemet

LELY T4C

Dette intelligente system gør det muligt for dig at tilbringe din dyrebare tid med
de køer, der virkelig kræver din opmærksomhed. Side 16.

Lelys Grazeway-selektionsboks

LELY GRAZEWAY

Lelys Grazeway-selektionsboks er den enkleste og mest effektive løsning og
samtidig den, der er hurtigst at installere. Side 20.

Lely Nautilus-køletank

LELY NAUTILUS

Der er ikke indgået nogen kompromisser. Køleprocessen påbegyndes i samme
øjeblik, den første mælkedråbe ankommer i tanken. Side 22.

Malkehygiejne – rent såvel udvendigt som indvendigt

MILKING HYGIENE

Det er et stort ansvar at være en del af fødekædeforsyningen. Lely har udviklet
en række rengøringsmidler med særligt henblik på malkeudstyr. Side 26.

Pleje – omfattende yverpleje

CARING

Vi har også et udvalg af yverplejeprodukter af høj kvalitet, som er baseret på
mange års erfaring. Side 30.
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Lely Astronaut A4 – det automatiske
malkesystem – den naturlige måde at malke på
Malkning er et rutinejob, der skal udføres med sikring af den højeste kvalitet
og ensartethed. Med Lelys Astronaut har du ansat den mest pålidelige, trofaste
medarbejder, man kan forestille sig – og han er rede til at arbejde 24/7 – og i årene
fremover!
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Malkeudstyr

Fordele som landmand
En af de vigtigste arbejdsprocesser – malkning – kan nu udføres af en
Lely Astronaut A4-robot, og du får tid til at nyde livet lidt mere. Du
kan tilrettelægge din arbejdsdag, som du gerne vil, du bliver mere
fleksibel og skal ikke længere overholde de faste malketider. Den tid,
du sparer, kan du bruge på at kontrollere din besætning og optimere
alle de vigtige beslutningsmæssige afgørelser, der bidrager til at
gøre dit landbrug til en bedre forrentet virksomhed. To årtier med
robotmalkning har gjort det klart for vore kunder, at ved at lade koen
træffe sine egne beslutninger bliver både komfort og produktivitet
optimeret. Køerne træffer deres eget valg, hvad enten det er at hvile
sig, at blive malket eller at æde, hvilket sikrer en maksimal præstation
af alle køerne i besætningen. Forøget ydelse på mere end 10% er
almindeligt efter installeringen af en Lely Astronaut-malkerobot. Især
førstekalvskøer nyder godt af flere malkninger om dagen. Ved at bruge
avanceret robotteknologi i stalden opnår landmændene fleksibilitet til

Frihed til dig.

andre gøremål og en produktion på op til 2 millioner liter mælk pr. fte,
alt sammen på en kovenlig måde.

Hvorfor vælge Lelys Astronaut-malkerobot?
Mælkeproducenter, som giver deres køer lov til at bevæge sig frit rundt
i stalden, opnår de bedste resultater. Ligesom med mennesker kan køer
ikke lide at blive flyttet rundt på. Med Lelys frie kotrafik-koncept kan
dine køer æde, drikke, hvile sig og blive malket med Lelys Astronaut
malkerobot hele dagen igennem samtidig med, at du opnår resultater
fra dine køer, du ikke har set før! Hvis du går ind for en 24/7 malkerobot,
vil du få den fred i sindet, som kommer med et 24/7 støttesystem. Lely er
den eneste virksomhed, der er i stand til at tilbyde dig en altomfattende
servicekontrakt, baseret på betaling pr. kilo mælk malket. Lelys
maskiner er foran konkurrenternes. Holdbarhed og nem betjening er
altid nøgler til disse tiltag. Den unikke Lely Astronaut-arm, måden der
forbehandles og rengøres på, fuldstændig frihed for koen i boksen samt
revolutionerende gennembrud i malketeknik er alt sammen inkluderet
i den mest avancerede malketeknologi, der for øjeblikket findes på
markedet: Lelys Astronaut A4. Vi kan med stolthed fremvise mange

Koen sættes i centrum.

års praktisk erfaring og fremragende resultater på både små og store
bedrifter.

Højeste mælkekvalitet er garanteret.
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Lely I-flow konceptet – øger
mælkeproduktionen

Lelys børster – konstrueret til mere
end rengøring

En revolutionerende egenskab ved Lely Astronaut

Børsterne fjerner snavs og gødning fuldstændigt,

A4-robotten er ‘walk-through’ designet af

også selv om det sidder fast. Det er det eneste

malkeboksen, det såkaldte I-flow koncept. Som både

rengøringssystem, der rengør området på

praksis og undersøgelser har godtgjort, er køer ikke

yverbunden omkring patterne som pattekopperne

særlig gode til snævre vendinger. At koen får lov

kan berøre. Børsterne giver også en hurtig og

til at gå lige ind i og ud af boksen fjerner ethvert

meget effektiv stimulering ved berøringen, hvilket

unødvendigt ubehag. Det ko-venlige design giver

er vigtigt, for at koens kan frigive oxytocin.

et konstant samvær med resten af besætningen

Bedre stimulering vil forkorte påsætningstiden,

og fjerner unødvendigt stress. Landmænd, der

forøge malkehastigheden og dermed udnytte

har brugt en Lely Astronaut A4-robot med I-flow

robotkapaciteten bedre.

konceptet i mere end ét år, rapporterer om en
forøgelse af mælkeproduktion, der endda overstiger
deres forventninger.

Lelys Astronaut-arm – muskler og
hjerne!

Lelys fodertrug, der svinger væk –
tilskyndelse til at forlade boksen
Ved at fjerne fodertruget foran koen efter
malkningen bliver den ‘opfordret’ til at gå ud af
boksen noget tidligere, da der ikke er noget, der

Siden 1992 har Lely ført beviser for konceptet

forhindrer dens passage, og den ikke kan få mere

med den robuste robotarm. Armen forbliver inde

at æde. En hurtigere udgang muliggør en hurtigere

under koen og kontrollerer hele malkeprocessen.

indgang af den næste ko. Selv om denne fordel

Armen er så robust, at hvis koen skulle komme

kan synes beskeden, kan 5 sekunders gevinst pr.

til at træde på den, vil det ikke forårsage nogen

malkning let resultere i 15 minutter om dagen eller

ødelæggelse. I det tilfælde, at pattekopper skulle

en ekstra malket ko.

blive sparket af, vil de blive sat på igen i løbet af
sekunder uden nogen tilsmudsning. Vi garanterer
den hurtigst mulige påsætning af pattekopper samt
fuld kontrol med hele malkeprocessen med alle
de funktionelle komponenter anbragt så tæt på
pattekopperne som muligt.

Lelys robotarm
Et totalt gennemprøvet koncept. Den unikke arm forbliver inde
under koen og kontrollerer hele malkeprocessen.

’I-flow’ – det hurtige indgangs-/udgangskoncept for ko-boksen
Takket være ’I-flow’ konceptet for boksen, går koen lige ind i og ud af boksen uden
at skulle dreje. Dette gør det lettere for koen, afkorter oplæringstiden og forøger
gennemstrømningen af køer.
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helt moderne teknologi til rådighed for landmænd
over hele jorden.

Det står helt klart, at alle køer er forskellige
fra hinanden. Hver ko foretrækker forskellige

Lely MQC måler væsentlige parametre såsom: fedt

indstillinger for at sikre en optimal malkning.

og protein, konduktivitet, mælkens farve, malketid

Lelys 4Effect-pulsator er det første revolutionerende

pr. kirtel og døde malketider. Lely MQC-C måler

gennembrud i malketeknologiens historie i de seneste

det somatiske celletal for hver malkning. Ved

30 år, fordi vakuum- og pulsationsindstillingerne

afslutningen af hver malkning er denne information

kan indstilles på kirtelniveau. Dette garanterer

direkte tilgængelig i T4C-mangementsystemet.

Malkeudstyr

Lelys 4Effect – skræddersyet til
hver kirtel

en virkelig individuel behandling af koen og
således ‘skræddersyet malkning’. Denne egenskab

Lely er den første virksomhed, der tilbyder et

er yderligere optimeret af pulsationssystemets

standard inline fedt- og proteinmålesystem. For hver

position, som er sikkert skjult i armen og anbragt

malkning analyseres fedt, protein og laktose, så du

så tæt ved yveret, som det er muligt. Dette resulterer

kan kontrollere din besætnings resultater. Resultatet

i en optimal malkehastighed pr. kirtel, kortere

er sundere køer, der medfører lavere omkostninger

malketider, kortere døde malketider pr. kirtel

på grund af maksimal produktivitet og lavere

og dermed forøget robotkapacitet.

dyrlægeudgifter.

Lelys MQC og Lelys MQC-C – mælk
som en strøm af informationer
Dyrevelfærd og fremragende mælkekvalitet
er nøglerne til vellykket robotmalkning.
Jo flere informationer vi kan udlede om
ændringer i mælkekvaliteten, jo lettere er det
for mælkeproducenten at identificere de køer,
der eventuelt har problemer. Det er årsagen
til, at Lely begyndte at arbejde med at måle
mælkekvaliteten lige fra begyndelsen – og
virksomheden har fastholdt sin position som
den førende fabrikant, der har stillet denne

Optimal rengøring af børsterne
Det eneste system, der findes, som bliver desinficeret med et klorfrit
rengøringsmiddel mellem malkningerne, og som således forhindrer smitte
fra den ene ko til den anden.

Mælk – et flow af informationer
Lelys MQC måler væsentlige parametre for hver kirtel såsom:
• Mælkens farve.
• Konduktivitet.
• Malketiden.
• Døde malketider.
• Mælkens hastighed pr. kirtel.
• Temperatur.
• Fedt og protein.
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Lelys T4C-managementprogram –
tid til dine køer

Marsh – udvidet risikostyring

T4C er et uundværligt værktøj til at kontrollere din

tab, der hidrører fra tekniske svigt eller ydre

besætning. Informationerne præsenteres for dig som

faktorer. Nogle små virkninger kan have betydelige

konkrete og hurtige managementinformationer.

konsekvenser og medføre dyre reparationer. En

En af de ekstra fordele, der følger med T4C, er

standardforsikring dækker ikke alle de udgifter, du

muligheden for at anvende DLM (et dynamisk

kunne pådrage dig. Til dette formål er der udviklet

fodringsmodul) og RM (et reproduktionsmodul)

en skræddersyet forsikring, specielt beregnet for

til optimering af dine besætningsresultater.

brugere af Lelys Astronaut-malkerobot. Denne

Begge programmer er unikke på markedet! Flere

kaskoforsikring omfatter et antal kombinerede

informationer gives på side 16 – 18.

forsikringer og dækker de hyppigst forekommende

Lely Taurus – istandsatte, brugte
Lely-malkerobotter

Alle landmænd er udsat for risiko for skader eller

risici.

Lelys Taurus-certificerede robotter er brugte
Lely Astronaut-malkerobotter, der er blevet
istandsat og opgraderet på fabrikken, og
som er klar til malke igen i ganske mange år.
Taurus‑robotterne har en kendt historie, kan
opgraderes efter den nye ejers ønsker og er
gennemafprøvet, kan købes til en lav pris og
har ét års garanti.

‘Time for Cows’ (Lelys T4C) præsenter informationerne for dig som
konkrete og hurtige managementinformationer.
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Den centrale enheds dimensioner og vægt:

• Højde: 237 cm.

• Højde: 206 cm.

• Længde: 334 cm.

• Længde: 123 cm.

• Bredde: 227 cm.

• Bredde: 102 cm.

Malkeudstyr

Robotenhedens dimensioner og vægt:

• Vægt: ca. 320 kg.

- Arm udstrakt: ca. 198 cm.
- Arm tilbagetrukket: ca. 180 cm.
• Vægt: ca. 650 kg.

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Nøglefordele
• I-flow konceptet giver mindre stress og
større produktion.
• Fleksibilitet til at lede din bedrift.
• Frihed til at nyde dit sociale liv.
• Den mest effektive brug af dit arbejde.
• Forøget produktion.
• En solid investering.
• Den mest avancerede teknik der findes.

Brugerne siger:
“Det giver mig virkelig fred og ro i sindet at
være i stand til bogstaveligt at kontrollere
hver enkelt ko i besætningen”.
Holland
“Vores køer vænnede sig til Lelys Astronaut
malkerobot endnu hurtigere, end jeg selv
gjorde! Produktionen er gået i vejret, og
vores besætning er bemærkelsesværdigt
roligere end før”.
Frankrig
15

Lely T4C-managementprogrammet er
centrum i varetagelsen af din besætning
Vores management-software på gården, Lely T4C, giver dig alle de informationer,
du har brug for til at passe din besætning på en tidseffektiv måde. Den forbinder
dine Lely Astronaut-robotter, Lely Vector-fodringssystemet og andre Lely-maskiner:
alle sammen i ét program. Du styrer hele gården fra ét centralt sted. ‘Tid til Køerne’
(Lely T4C) letter også den effektive ledelse efter undtagelsesprincippet.
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resultater. Pålidelig detektion af køer i brunst

en central plads i din bedriftsledelse, da det er

(oestrus) er en nøglefaktor for vellykket avlsarbejde

meget mere end bare et program til håndtering

i besætninger og almindeligt accepteret som

af malkningen på gården. Desuden giver

den enkelt set vigtigste faktor for reproduktive

Lely T4C informationer om hver eneste malkning,

forbedringer på de fleste mælkeproducentbedrifter.

der er udført. Det er også udgangspunkt
for fodring, reproduktion og regulering af
afgræsningskontrollen.

Malkeudstyr

Lely T4C-managementprogrammet udfylder

Reproduktionsmodulet – følg
udviklingen
Besætningens fertilitetsstatus kan kontrolleres med

I kombination med Lely Grazeway-selektionsboksen

et specielt reproduktionsmodul i T4C. Dette modul

kan du let kontrollere bevægemønstret for dine

viser reproduktionsstatus og tidligere resultater.

køer, hvis du kombinerer markafgræsning med brug

På denne måde kan du styre besætningens

af en malkerobot. Kontrollen med reproduktion er

reproduktion og let finde punkter for forbedring.

gjort let med vores integrerede brunstdetektions- og
reproduktionsmodul. Med den nye Lely Vector, det

Brunsten bliver automatisk registreret baseret på

automatiske fodringssystem, kan mængden af både

koens aktivitet og den genererede historie. En ko

kraftfoder og grovfoder optimeres. Benchmark-

bliver automatisk erklæret drægtig ved udeblivelse

muligheden giver dig tilbud om at sammenligne

af tydelig brunstaktivitet efter inseminering.

dig selv med andre Lely-landmænd rundt omkring

Drægtighedstjek ved dyrlæge er således ikke

i verden som et pejlemærke for din besætnings

længere nødvendigt. Det sparer både tid og penge.

resultater. Med det handy instrumentbord har
du overblik over besætningens resultater med et

Management på stedet

enkelt blik, og derfra kan du let zoome ind på

E-link Manager giver dig overblik over Lely T4C-

nedenstående detaljer. Hver eneste begivenhed fra

informationerne til kontrol af besætningen ved

fødsel til den dag, koen forlader gården, er lagret i

malkerobotten. Lely giver også mulighed for at

Lely T4C-managementprogrammet.

anvende et PDA-modul til at indtaste data i din T4C

Fertilitet – tjek koens avlscyklus

når som helst og hvor som helst, inde i eller uden for
stalden.

Fertilitet er alment kendt som værende en tidsrøver
og har stor indflydelse på gårdens økonomiske

Brugerne siger:

Nøglefordele

“Jeg stoler mere på Qwes-brunstdetektionen og

• Inseminering på det rigtige tidspunkt.

sundhedskontrollen end på mine egne øjne”.

• Optimal reproduktion.

Danmark

• Reducering af kælvningsintervaller.
• Tidligst mulige tegn på eventuelle sundhedsproblemer.
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Lely Qwes-sundheds- og
reproduktionskontrol – styrke
gennem viden

Dynamisk fodring

Lely har udviklet et enestående værktøj til at

højere effektivitet af foderet. Med det dynamiske

bestemme sundhedsproblemer og påvise brunst på et

fodringsmodul (tilvalgsmulighed) ændrer systemet

tidligt stadie. Lelys Qwes-systemer giver uovertruffen

automatisk fodertildelingerne pr. ko, baseret på

præcision med 24/7 kontrol af koens reproduktive

den optimale foderudnyttelse. Du kan her gøre

tilstand og sundhedsstatus.

brug af enestående ressourcer til at maksimere din

Præcis måling af koaktiviteter
Lelys Qwes-H-system er et koidentifikationssystem

T4C-managementprogramet giver dig mulighed
for at reducere din foderudgift, idet det sørger for

fortjeneste; det drejer sig ikke længere om de køer,
der producerer mest mælk, men snarere om de køer,
der har de bedste økonomiske resultater.

med en aktivitetssensor monteret i halsremmen.
Aktivitetsniveauerne måles med en sofistikeret

Dynamisk fodring bruger et dyrs individuelle

accelerationssensor, der måler bevægelsens varighed

fodringseffektivitet ved at beregne, hvordan det

og intensitet og ikke kun antallet af skridt. Lelys

pågældende dyr svarer i mælkeydelse til en specifik

Qwes-HR har desuden den funktion, at den måler

kraftfodermængde. Ved også at tage mælkeydelsen

koens drøvtygningsaktivitet – en tidlig indikation

(kg mælk og værdistoffer), udgiften til kraftfoder,

om koens sundhedstilstand. Begge systemer måler

udgiften til grovfoder og tørstof i betragtning,

køernes aktiviteter i 2-timers blokke og giver

søger systemet den økonomisk optimale mængde

således et meget præcist indblik med høj opløsning

kraftfoder, hvor fortjenesten optimeres.

om den enkelte kos adfærd. Tag’en sidder på den
øverste del af koens hals med en rem og vægt

Dynamisk malkning

på en sådan måde, at den ikke rykker sig, og at

Dynamisk malkning gør det muligt at malke

tag’en er beskyttet mod mekanisk beskadigelse.

køerne noget oftere, når det er nødvendigt, og

Remmen og spændet er lavet, så det er let at sætte

mindre ofte, hvis det er muligt. Ved at forøge eller

på eller fjerne, hvilket gør det let at overføre tags

formindske intervallet mellem 2 malkninger og

imellem køerne om nødvendigt. Lelys Qwes-HR

måle mælkeydelsen ved næste malkning bestemmes

tag’en rummer en accelerationssensor, en særligt

det optimale interval for hver ko løbende. Denne

tunet drøvtygningsmikrofon, en miniprocessor

beregning finder sted inden for de afstukne grænser

og hukommelse. Tag’en optager et generelt

for det tilladte minimum- og maksimumantal

aktivitetsindeks og analyserer de vokale signaler for

malkninger pr. dag. Når der også tages hensyn til

at kunne beregne drøvtygningstiden.

malkehastigheden, behandlingstiden pr. malkning
og mælkeydelsen (kg mælk og faste stoffer), bliver

Tag’en laver et aktivitetsindeks, der gør det muligt

robotpræstationen – og dermed det økonomiske

for dig at inseminere på det rette tidspunkt. Derfor

afkast pr, robot forøget.

optimeres reproduktionen, kælvningsintervallerne
minimeres og udgifter til sæd reduceres betydeligt.

Sammenlign og gør det bedre
Benchmark i T4C giver dig mulighed for at

Ændringer i drøvtygningen er de tidligste

sammenligne dine resultater med andre landmænds

tegn, der kan udløse en advarsel om eventuelle

resultater i hele verden, i dit Lely Center-område og

problemer. Jo tidligere landmanden kan få

med gennemsnittet i hele landet. En konkret måde

oplysninger om et potentielt sundhedsproblem,

at sammenligne resultaterne fra din gård med andres

jo billigere vil det være at behandle problemet.

for at se, om andre landmænd gør det bedre – en

Også virkningen på koens ydelse og den

konkret opfordring til forbedringer.

generelle appetit i besætningen kan måles.
Drøvtygningsaktiviteten kan også give
et uforligneligt indblik i effektiviteten af
dyrlægebehandlingen. Desuden advarer
systemet automatisk vedrørende køer med lavt
aktivitetsniveau – ofte en tidlig indikation af
forventet sygdom eller muligvis på vej til at
blive halt.
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Lelys Grazeway-selektionsboks – giver dine
køer et valg
Køer på græs og automatisk malkning går fint hånd i hånd. Lely vil gerne stimulere
køerne til at komme udenfor, så vi har udviklet Lelys Grazeway-selektionsboks som et
redskab til dig til effektivt at håndtere græsningsproblematikken.
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Nøglefordele

Lelys Grazeway-selektionsboks giver dig mulighed for at kombinere
automatisk malkning med optimal afgræsning. Inden koen går ud på

• Effektiv kontrol med afgræsning.

græs, identificeres den af Grazeway, og det bestemmes, om den skal

• Pneumatisk funktion.

malkes, eller om den kan få lov at ud på græs. Grazeway tilbyder dig

• Dobbelt lågesystem.

Malkeudstyr

Frihed til at vælge

således fuld kontrol med afgræsningen.

Optimal afgræsning med en robot
Lelys Grazeway kan installeres for enden af stalden ved udgangen,
som køerne bruger, når de skal på græs. Når koen går ind i den
åbne selektionsboks, genkendes den på sin hals- eller benresponder.
Separationskriteriet er indstillet via T4C-managementprogrammet, og
på denne måde bliver Lelys Grazeway et virkeligt fleksibelt værktøj i
forbindelse med afgræsning.

Specifikationer

Afgræsning på marken
A-B afgræsning: Lelys Grazeway gør det let for dig at vælge mellem

Antal separations

forskellige græsmarker efter en tidsindstillet plan. Køerne bliver

retninger

automatisk sendt til den næste græsmark efter en vis indstillet

Identifikation

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

tidsperiode.

Qwes act
Markafgræsning

Let at opsætte og betjene

Markafgræsning,
100% på græs

Med det dobbelte lågesystem bliver køerne altid ført det rigtige

Pneumatisk selektionssystem

sted hen, selv om de følger tæt efter hinanden. Den galvaniserede
selektionsboks af stål arbejder med et trykluftssystem ligesom
Lelys Astronaut malkerobot. Grazeway er kompatibel med den
samme kompressor og styreanordning som til malkerobotten.
Foruden at selektere til græsning bruges Lelys Grazeway også til
selektion af køer inde i stalden. Her kan den selektere specielle
produktionsgrupper på forskellige lokationer, der ligger væk
fra robotten, eller den kan selektere køer, der kræver særlige
behandlinger. Lelys Grazeway-selektionsboks er den enkleste og mest
effektive løsning og er den selektionsboks, det er hurtigst at stille op.

Selektion af forskellige græsfolde, f. eks. A-B
afgræsningssystemet.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Lelys Nautilus-mælkekøletank – fordi
du ønsker at producere førsteklasses
mælkekvalitet
Nautilus-mælkekøletankene er specielt konstrueret til at blive brugt sammen med
Lelys Astronaut-robotmalkesystem. Nautilus er utrolig driftssikker, let at rengøre og
økonomisk i brug. Frem for alt giver de dig den ultimative løsning på nem kontrol med
og oversigt over hele processen. Lige fra koen bliver malket, til mælken skal opbevares
og afkøles – alt i et integreret system – foruden at det yder maksimal sikkerhed.

22

LELY DAIRY EQUIPMENT
Malkeudstyr

Afkøling fra første dråbe

bedste materialer i Nautilus-tankene. De roterende

Med Lelys Nautilus-mælkekøletanke byder vi på

sprøjtehoveder (360°) er enestående og er de bedste,

avanceret driftssikkerhed og hygiejne, som er

der findes på markedet. Da Lely tager hensyn til

nøglefaktorer for produktionen af mælk af høj

miljøet, anvendes det bedste kølemiddel, der findes:

kvalitet. Lelys Nautilus er specielt konstrueret

en køleluftart R134. På grund af de svejste ringe

til at blive brugt sammen med Lelys Astronaut-

på fordamperen, er fordamperens levetid længere

robotmalkesystem.

og flowet af køleluften optimeret. Desuden gør

Ubetydelig dødtid
Robottens dødtid for at rengøre tanken er

det lave forbrug af elektricitet og vand Nautilusmælkekøletankene særdeles økonomiske i brug.

reduceret til det absolutte minimum. Det fleksible

Alt under kontrol

rengøringssystem giver dig en garanteret overlegen

Nautilus-tankene har kun ét enkelt styresystem,

hygiejne. En smart detalje: efter rengøringen starter

som det er let at bruge. Styreenheden regulerer

mælkekøletanken automatisk køleprocessen.

og kontrollerer Lelys Nautilus-mælkekøletank, har

Kvalitet uden kompromisser

kontrol med rengøringen af tanken, afkølingen
af mælken og omrøringen. Din mobiltelefon

Der er ikke indgået nogen kompromisser.

kan holde direkte kontrol med mælkekvaliteten.

Køleprocessen starter, så snart den første

Desuden vil historiske data vedrørende afkølingen

mælkedråbe ankommer til mælketanken, og

og rengøringstemperaturerne blive gemt, så disse

isdannelser er forhindret. Nautilus-tankenes

kan spores, når mælkekøletanken først er blevet

kølekapacitet er afstemt efter den mængde mælk,

integreret i Lelys T4C managementprogram.

der er i tanken. Naturligvis er der kun anvendt de

Brugerne siger:
“Den bedste afkøling og kommunikation med Lelys malkerobot”.
Sverige
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Specifikationer
Lelys Nautilus-mælkekøletanke fås

• Vandvarmer til rengøringsvandet.

i størrelser, der varierer fra 4.000 til

• Manuel måling af mælkevolumen.

30.000 liter. Modellerne fra 4.000 til

• Varmegenvindingssystem til

8.000 liter fås med enten integrerede

opvarmning af vand.

eller separate køleenheder. De store
mælketanke leveres med separate

For at sikre en god mælkekvalitet

kølesystemer.

og økonomisk drift, er det yderst
vigtigt at optimere størrelsen af

For yderligere at tilpasse din

tanken og kondenseringsenheden.

Lely Nautilus-mælkekøletank fås

Kontakt venligst dit lokale Lely Center

der også:

angående yderligere informationer.

Nøglefordele
• Kommunikation fra tankstyringen til
mobiltelefonen.
• Automatisk opstart af mælketanken
efter rengøringen.
• Kølingen tilpasset mælkevolumen.
• Fremragende rengøring med det
unikke sprøjtehoved.
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• Miljøvenlig.
• Historiske data kan spores.
• Yderst økonomisk i drift.
• Let at betjene.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Malkeudstyr

Der er blevet udviklet 2 specielle
consumable‑produkter til optimal rengøring
af Lely Nautilus mælkekøletanken:

• RECA Alkaline* er et kraftigt klorholdigt alkalisk rengørings- og
desinfektionsmiddel til hovedtanke. Det er særdeles effektivt
til fjernelse af fedt- og proteinrester. Vi anbefaler brug af RECA
Alkaline skiftende med RECA Acid til opnåelse af optimale
resultater.
• RECA Acid* er et kraftigt syreholdigt rengøringsmiddel til
hovedtankene. RECA Acid fjerner kalk og mælkesten. Vi anbefaler
brug af RECA Acid skiftende med RECA Alkaline til opnåelse af
optimale resultater.
*) Advarsel: Anvend ikke dette produkt på Lely Astronaut-malkerobotten.
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Malkehygiejne – rent såvel udvendigt som
indvendigt
Der følger et stort ansvar med, når man udgør en del af fødekæden, og omsorg
for miljøet er et ’must’. Lely Astri-udvalget og Lely Essentials-udvalget er baseret
på pålidelige og skræddersyede løsninger, som passer som fod i hose med det
velafbalancerede system i Astronaut-malkerobotten. Hele produktudvalget opfylder alle
bestemmelser for fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse. Alle produkter opfylder de
internationale standarder for biologisk nedbrydelighed.
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Når en ny Lely Astronaut-malkerobot tages i brug,

Alle rengøringsmidlerne i Lely Astri-udvalget er
grundigt afprøvet og godkendt af Lely.

strukturerer serviceteknikeren dine produkter

Klar indikation

i processen. Hver dag udfører Lely Astronaut-

Lely Astronaut-malkerobotten udløser en alarm,

malkerobotten tre automatiske rengøringsprocesser

så snart tromlen med alkalin eller syre er tomme.

med brug af alkalin of to med syre. Begge produkter

Lely tilråder brug af Lely Astri-udvalget, fordi det

kan bruges i alle spildevandsafløb på gården.

overholder alle tekniske specifikationer samt den

Malkeudstyr

Automatisk rengøringscyklus
Lely Astronaut

eksisterende lovgivning på området og giver en

Automatisk rengøringscyklus
Lely Nautilus
RECA Alkaline og RECA Acid er specielt udviklet til

hygiejnekvalitet på maksimalt niveau.
*) Brug ikke klor eller andre syrer end fosforsyre og citric
syreprodukter i Lely Astronaut-malkerobotten.

Lely (Lely Nautilus-) køletanken. Det er vigtigt, at
man bruger rengøringsmidlerne i overensstemmelse
med Lelys specifikationer*. Hvis der opstår
tvivl, kontakt da endelig din Lely-rådgiver.

Lelys børsterengøring
Rengøringsmidlet Lely Astri-L er specielt udviklet til at rengøre og
reducere den mikrobiologiske belastning på børsterne. Produktet
er virker usædvanligt hurtigt og aktivt, takket være specielle
flygtige stoffer, der trænger grundigt ind i børsterne. Produktet
skader hverken robotten eller børsterne.
Lely Astri-L efterlader ikke skadelige rester (de individuelle
komponenter er FDA-godkendte) og irriterer ikke patterne –
forudsat de anbefalede koncentrationer anvendes.
Børster, der bliver rengjort med Astri-L mellem hver malkning. Det
giver optimale resultater, når smitte fra ko til ko skal undgås, og
giver bedre mælkekvalitet. Det understøtter dermed dyresundhed
og kontrol af bakterieantal i mælken.
Lely Astri-L leveres i let genkendelige grønne dunke med et
indhold på 22 kg.

Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for og dækker ikke
under nogen garantiordning nogen skade eller ødelæggelse
forårsaget af brug af andre rengøringsprodukter, der ikke
opfylder Lely-specifikationerne.
Sikkerhedsdatablade for Lely Astri-produkter og
Lely‑specifikationerne fås på www.lely.com.

Brugerne siger:
“En virkelig fordel: servicefolkene kommer altid
præcist til tiden, og mine produkter er altid klar.
Samlet set: produkterne er der, og de er til at
stole på”.
Holland
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Lely Essentials Foam Alkaline og Lely Foam Unit
Lely Foam Unit er et stærkt, kompakt skumsystem, der er udviklet til rengøring
på mælkeproduktionsbedrifter. Det er hurtigt at installere Lely Foam Unit i
enhver stald eller i et robotområde, og det er let at bruge. Det er let at justere
koncentrationen af rengøringsmidlet med brug af drejeskiven. Det er således
muligt at vælge den rette koncentration for hver form for forurening og til
enhver overflade. Efter brug er det muligt at skylle Lely Foam Unit med rent
vand.
Lely Foam Unit leveres sammen med en rød skumslange, et stærkt skumhoved
og en sugeslange (inklusiv filter og hætte) til rengøringsmidlet. Lely Foam Unit
er velegnet til rengøring af f. eks. vægge og gulve i stald- og robotområderne
samt det udvendige på Lely Astronaut-malkerobotten eller andet malkeudstyr.
Den røde skumslange har en længde på 20 meter, så det er muligt at komme
til flere steder. Rengøringsmidlet bliver hele tiden spædet op under brug
via den gennemsigtige sugeslange og blandes med vand fra hanen til den
ønskede koncentration. Lely Foam Unit laver et tykt, kraftigt skum, der klæber
til overfladen i lang tid. Lely Foam Unit er en lavtryksrenser, der arbejder ved
vandtrykket alene.
Lely Essentials Foam Alkaline er et alkalisk baseret skumrensemiddel, udviklet
til sikker og effektiv udvendig rengøring af malkerobotten og området omkring
den. Lely Essentials Foam er effektivt til fjernelse af protein- og fedtaflejringer.
Det ekstra overfladeaktive stof sikrer effektiv kontakttid sammen med
grundig gennemtrængning af snavset, hvilket resulterer i nem rengøring.
Rengøringsmidlet har en behagelig citrusduft og er biologisk nedbrydeligt.
Dette produkt kan bruges i Lely Foam Unit og andre skum- og lavtrykssystemer.
Det frarådes at rengøre Lely robotten med højtryk. Når man anvender
produktet, dannes der et kraftigt skum, der har gode vedhæftningsegenskaber.
Det giver en bedre rengøring, fordi skummet hæfter sig til snavset i længere tid.
Lely Essentials Foam leveres i dunke med et indhold på 22 kg.

Lelys Peroxidtest
Lelys Peroxidtest er blevet udviklet for at måle koncentrationen af
Lely Astri-L på Lely-børsterne. Det er for at sikre, at den rigtige koncentration
bliver brugt.
Lelys Peroxidtest leveres i et rør med 100 teststrips.

Lelys Astri-Cell
Lely Astri-Cell er en væske til måling af det somatiske celletal (SCC) i
mælken ved hjælp af MQC-C-sensorsystemet på Astronaut-malkerobotten.
Dette sensorsystem måler SCC for hver malkning. Testen i MQC-C er
baseret på viden om CMT-testmetoden, kendt som ‘California Mastitis
Test’. Tilsætning af Lely Astri-Cell til MQC-systemet giver præcise
informationer om SCC i mælken og er derfor en angivelse af mælkens
kvalitet og yverets sundhedstilstand. Produktet indeholder omhyggeligt
udvalgte og udviklede kapillære stoffer med enestående egenskaber og
sikrer en pålidelig kemisk reaktion med cellevæggene i leukocytterne (de
hvide blodlegemer).
Lely Astri-Cell leveres som et koncentreret produkt (1 liter).
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Lelys Astri-Cid-syrerenser
Lely Astri-Cid er et koncentreret, flydende rengøringsmiddel, lavet på
fosforsyre- og citronsyrebasis, og er specielt udviklet til hovedrengøringen
i Lely Astronaut-malkerobotten. Produktet er sammensat af specielle
højaktive syrer til fjernelse af uorganisk forurening såsom kalk og
mælkesten.
Dette er afgørende for at forhindre korrosion og for at sikre korrekte
måleværdier i Lely MQC (mælkekvalitetskontrolsystemet), dvs. hjertet
i Lely Astronaut-malkerobotten. Aflejninger vil resultere i afvigelser i
målingen og forkerte fortolkninger. Lely Astri-Cid har ingen skadelig
indvirkning på gummidele og silikone; desuden har det glimrende
egenskaber til reducering af bakterietallet.
Lely Astri-Cid leveres i let genkendelige røde dunke med et indhold
på 24 kg.
Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for og dækker ikke under nogen
garantiordning nogen skade eller ødelæggelse forårsaget af brug af
andre rengøringsprodukter, der ikke opfylder Lely‑specifikationerne.
Sikkerhedsdatablade for Lely Astri-produkter og
Lely‑specifikationerne fås på www.lely.com.

Lely Astri-Lin-rengøringsmiddel
Lely Astri-Lin er et flydende koncentreret klorfrit rengøringsmiddel på alkalisk
baggrund til varmt vand, som er specielt udviklet til hovedrengøringsprocessen
på Lely Astronaut-malkerobotten. Dette produkt har glimrende rengørings
egenskaber og fjerner både mælkefedt og protein. Dette rengøringsmiddel er
blevet omfattende testet til Lely Astronaut-malkerobotten og beskadiger ikke
maskinen.
Hovedfordelen ved dette produkt er, at det ikke indeholder klor. Produkter
med klor beskadiger rustfrit stål samt er korrosionsdannende i visse kritiske
dele på Lely Astronaut-malkerobotten. Tests har vist, at korrosion forårsager
ødelæggelse på disse kritiske dele, hvilket vil medføre lækage i sidste ende.
• Lely Astri-Lin er et klorfrit produkt.
• Lely Astri-Lin har meget høj pH-værdi og garanterer dermed særdeles
effektiv rengøring.
Lelys Astri-Lin leveres i letgenkendelige blå dunke, der indeholder 25 kg
rengøringsmiddel.
Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for og dækker ikke under nogen
garantiordning nogen skade eller ødelæggelse forårsaget af brug af
andre rengøringsprodukter, der ikke opfylder Lely-specifikationerne.
Sikkerhedsdatablade for Lely Astri-produkter og
Lely‑specifikationerne fås på www.lely.com.

Lely Astri-TDS-rengøringsmiddel til laserlinse
Lely Astri-TDS er et flydende rengøringsmiddel på syrebaseret til rengøring af
de elektroniske linser samt hætterne til laserdetektorerne på Lely Astronautmalkerobotten. Hvis laserens linse ikke rengøres, tager det længere tid inden
patterne detekteres, hvilket reducerer arbejdspræstationen for Lely Astronautmalkerobotten. Lely Astri-TDS fjerner aflejringer fra hårdt vand, urin, mælkesten
og jern fra laserlinsen. Dette produkt er blevet omhyggeligt testet på robottens
specielle materialer og har samtidig god effekt på eventuelle organiske rester.
Lelys Astri-TDS leveres i 1-liters flasker.
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Plejeprodukter – til omfattende yverpleje
Plejeprodukter står for udvalg af yverplejeprodukter af høj kvalitet, baseret på mange
års erfaring. Dit Lely Center vil med glæde rådgive dig angående den bedste yverspray i
din specielle situation, så din besætning sikres god yversundhed. Lely har, sammen med
sine partnere, udviklet specielle yversprayprodukter, der kan bruges i Lely Astronautmalkerobotten, og som passer til forholdene på din gård. Kontakt venligst dit lokale
Lely Center, hvis du ønsker flere oplysninger om yverhygiejne og for at høre om det
omfattende produktudvalg.

30

LELY DAIRY EQUIPMENT
Malkeudstyr

Lely Astri-IO-yverpleje
Lely Astri-IO-yverpleje er blevet udviklet specielt til Lely Astronautmalkerobotten. Sprayet er blevet sammensat af hudplejemidler
af høj kvalitet og er baseret på PVP-jod, så dette højaktive
desinfektionsmiddel sikrer en omhyggelig pleje af pattens tilstand.
Huden forbliver blød og fugtig på grund af glycerinen. Lely Astri-IO
giver også den rigtige beskyttelse af mælkekanalen efter malkningen.
Lelystri-IO yverpleje.
Lely Astri-IO leveres i blå dunke med et indhold på 57 kg.

Lely Astri-Din-yverpleje
Lely Astri-Din-yverplejemidler – på mælkesyrebasis – er blevet
udviklet specielt til Lely Astronaut-malkerobotten. Mælkesyre har
vist sig at være et højeffektivt middel til at undgå smitte fra ko
til ko. Lely Astri‑Din giver glimrende beskyttelse af pattekanalen
og indeholder desuden andre plejeprodukter, såsom glycerin og
sorbitol, der vedligeholder og støtter hudens naturlige fedt- og
fugtighedsregulering. Mælkesyre har ca. samme pH-værdi som
huden på patterne og sikrer fremragende kosmetisk effektivitet.
Det beskytter huden mod alle vejrforhold og den mekaniske
belastning fra malkningen.
Lely Astri-Din leveres i blå dunke med et indhold på 59 kg.

Lely Quaress-Iodine
Lely Quaress-Iodine er et desinfektionsmiddel, der er klar til brug i
Lely Astronaut-malkerobotten. Lely Quaress-Iodine er jodbaseret:
et antiseptisk middel med et meget stort spektrum, der sikrer
god desinfektion af patterne. Lely Quaress-Iodine beskytter hele
patten, idet det danner et beskyttende lag. Produktet indeholder
blødgørende og fugtgivende komponenter såsom lanolin, sorbitol
og glycerin. Disse egenskaber forbedrer hudens smidighed og gør
den mere modstandsdygtig mod at tørre ud. Lely Quaress-Iodine
kan anvendes til at beskytte køerne bedre mod patogener p.g.a. de
bakteriedræbende egenskaber.
Lely Quaress-Iodine leveres i blå dunke med et indhold på 60 kg.

Lely Quaress-Lac
Lely Quaress-Lac er et desinficerende yverspray, der er klar til
brug i Lely Astronaut-malkerobotten. Lely Quaress-Lac er baseret
på mælkesyre og salicylsyre (LSA). Kombinationen af disse
komponenter virker effektivt mod bakterier. Ud over at være et godt
desinfektionsmiddel hjælper Lely Quaress-Lac også med at bevare
en blød hud. Produktet indeholder propylenglykol, som er et godt
fugtighedsmiddel til huden på yveret. De aktive substanser fjerner død
hud og forbedrer også hudens smidighed. Lely Quaress-Lac har gode
kosmetiske egenskaber og irriterer ikke huden.

Lely Quaress-Lac plus
Lely Quaress-Lac plus er et koncentreret desinfektionsmiddel, der er udviklet til
Lely Astronaut-malkerobotten. Lely Quaress-Lac plus er baseret på mælkesyre
og decansyre. Kombinationen af mælkesyre og decansyre gør dette produkt
til et kraftigt yverspraymiddel, der er effektivt mod bakterier. Desuden hjælper
mælkesyren med at forøge patternes smidighed.

Lely Quaress-Lac leveres i blå dunke med et indhold på 60 kg.

Dette produkt er meget velegnet til brug ved opstarten med Lely Astronautmalkerobotten.

Lely Quaress-Lac plus indeholder også et antal blødgørende og fugtighedgivende
stoffer såsom propylenglykol og lauricidin. Disse komponenter forbedrer patternes
tilstand og beskytter også huden i koldt vejr.

Lely Quaress-Lac plus leveres i blå dunke med et indhold på 15 kg. Dette
koncentrerede produkt skal blandes med 45 liter vand inden brug.
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Fodringsudstyr
Udgifterne til foder er blandt de vigtigste omkostninger ved kvægbrug, og derfor er
fodringseffektivitet af allerstørste betydning. Optimale afkast kan opnås ved at sikre den
korrekte ydelse fra køerne (kg mælkefedt og mælkeprotein, lang levetid, dyrenes sundhed
osv.). Det er almindeligt kendt, at hyppig fodring medfører forøget mælkeproduktion,
og at det har en positiv effekt på køernes sundhed. Lelys automatisering er et redskab til
yderligere optimering af produktionen, dyresundhed samt fodringseffektivitet. Desuden
kan du – som mælkeproducent – spare tid og arbejde mere fleksibelt.
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Lely Vector automatisk fodringssystem

LELY VECTOR

Lely Vector-fodringssystemet sørger for 24/7 fleksibel fodring med friskt foder til
køerne og er i stand til at fodre køerne nøjagtigt, præcist og med anvendelse af
minimal arbejdskraft. Side 34.

LELY JUNO

Lely Juno-robotfoderskubberen gør det muligt at skubbe foder hen til forværket
ved foderbordet både dag og nat. Med den konstante foderforsyning forøges
køernes indtagelse af foder, dyrene bliver mere aktive, og mælkeydelsen går i

Fodringsudstyr

Lely Juno-robotfoderskubberen

vejret som resultat heraf. Side 40.

Lely Cosmix-fodringsautomaten

LELY COSMIX

Med Cosmix-fodringsautomaten er det muligt at fodre alle køerne individuelt
I overensstemmelse med deres behov. Den korrekte mængde, hver dag og når
som helst! Side 46.

Lely Calm-drikkeautomat til kalve

LELY CALM

Lelys Calm sikrer automatisk fodring med den korrekte mælkemængde –
med perfekt temperatur og sammensætning – hele dagen igennem. Dette
resulterer I sundere kalve, forbedret tilvækst, forøget fodringseffektivitet samt
arbejdsbesparelser. Side 50.

Lelys Caltive-koncept

LELY CALTIVE

I forbindelse med Lely Calm-drikkeautomaten har Lely markedsført Lely Caltivekonceptet, et ekstremt velafbalanceret kalvefodringsprogram, der starter og
befordrer kalvenes tilvækst til maksimalt niveau. Side 54.
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Lely Vector automatisk fodringssystem –
fleksibel fodring med friskt foder
En effektiv og høj produktion af kvalitetsmælk afhænger i det store hele af den måde,
du fodrer dine køer på, regelmæssigt, til tiden og tilstrækkeligt. Lely har udviklet et unikt
økonomisk koncept, der kan sørge for dette, samt endnu mere. Det muliggør fleksibel
fodring med friskt foder til køerne alle dagens 24 timer, og er i stand til at fodre køerne
nøjagtigt, præcist og med anvendelse af et minimum af arbejdskraft. Lely Vector, det
automatiske fodringssystem, er et koncept, der blev udviklet i tæt samarbejde med vores
kunder, og som udviser maksimal respekt for dine køer.
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Optimal fleksibilitet – fodring uden kompromisser
Det er en vigtig daglig rutine at sørge for fodring

systemet er helt fleksibel med hensyn til den

af køerne. Du har det hele tiden i tankerne. Med

fodringsstrategi, du gerne vil anlægge. Det er den

Lelys automatiske fodringssystem skal du kun

perfekte løsning for enhver gård, idet det også har

være opmærksom på fodring af køerne én gang

fleksibilitet til at tilpasse sig en fremtidig udvikling.

hver tredje dag! Dertil kommer, at du med Vector-

Fleksibilitet i fodringsrutinen
• Hurtigt og let at skifte mellem fodertyper – det
åbne køkken tilbyder grænseløs frihed.
sin egen ration og kun, når der er behov derfor.
• Mere præcis fodring – dyrene får præcist, hvad de
behøver.
• Fleksibilitet i grupper, der ændres – flytning af køer

Fodringsudstyr

• Ændring af rationer på ingen tid – hver gruppe får

til en anden gruppe uden besvær.

Fleksibilitet i din daglige rutine
• Frihed til at planlægge dit arbejde og dit sociale
liv – systemet kan rumme foder til 3 dage.
• Ikke afhængig af ekstern arbejdskraft – du
bestemmer selv ruterne og rationerne uden at
skulle gøre det selv.
• Fodring baseret på køernes behov – sensoren til
måling af fodermængden ved, når der er brug
for friskt foder.
• Foderskubning 24/7 – færre levninger, da dyrene
altid kan nå foderet.

Fleksibilitet for enhver gård, nu og
i fremtiden
• Passer til en smal fodergang uden ekstra støtte
eller profiler – større frihed og reducerede
bygningsomkostninger.
• Flere stalde – ét fodringssystem – da det er et
selvstændigt køretøj, kan robotten selv finde
rundt og fodre i flere stalde.
• Det er let at justere ruterne – ingen
problemer med ændringer i stalden eller med
gruppeformationerne.
• Klar til fremtidige udvidelser – 250-300 dyr pr. robot,
2 robotter pr køkken giver endnu mere kapacitet.
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Friskt foder – flere gange om dagen
Du tjener penge på dine køer, og derfor fortjener

døgnet, og det tildeles køerne flere gange om

de deres foder, ligesom du selv gerne vil have det:

dagen (men ikke nok med det: fordi mikseren fyldes

i velafmålte, friske portioner og lige fra køkkenet.

skiftevis med små mængder af forskelligt foder, skal

Lely Vector-systemet sørger for friskt foder hele

rationen kun blandes i ganske kort tid).

Friske, velblandede portioner
• Fremragende blanding på kort tid – en let
blandeproces resulterer i højere indtagelse af
tørstof.
• Det hele smager godt – ingen sortering af foderet
og færre levninger.
• Små, friske måltider – mindre foder, der er gået
varme i.
• Sikkert opbevaret i køkkenet i flere dage – foderet
opbevares i blokke, hvilket forhindrer udtørring.
• Større foderindtagelse – konstant levering af friskt
foder vil tilskynde til at æde mere, særligt blandt
de lavt-rangerende køer.

Det bedste afkast på din fodringsinvestering
Landbrug bliver mere og mere en forretning, hvor

vedkommende resulterer i bedre ydelser af de

forskellene i de økonomiske resultater afgøres

lavtrangerende køer. Mere friskt foder reducerer

af den måde, du administrerer marginalerne på.

levninger, hvilket betyder bedre udnyttelse af

Køerne bliver sundere af regelmæssig fodring,

grovfoderet. Desuden opnås der en betydelig

og en højere indtagelse af foder for alle køernes

besparelse i energiforbruget.

Fodring – gør din strategi rentabel
• Velegnet til alle gruppestørrelser – også små
grupper vil modtage deres egen, specielt blandede
ration.
• Fodring i henhold til foderomsætningsforholdet –
Vector- systemet sørger automatisk for det bedste
foder til de bedste køer.
• Lave løbende omkostninger – elektrisk drevet:
ren, lydløs og energibesparende.
• En besparelse på 8 timers arbejde om ugen –
indrapporteret af eksisterende kunder!
• Forbedret fodringseffektivitet – resultater bevist
ved præcis rapportering.
• Flere besøg i robotten – friskt foder serveret flere
gange om dagen stimulerer koens aktivitet.
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Lely Vector – et omfattende og intelligent fremstillet system
3
5

2

Fodringsudstyr

6

4

1

1

Ensilagesilo

2

Foderkøkken

3

Stald med malkekøer

4

Stald med ungkreaturer og goldkøer

5

Kraftfoder og mineraler

6

Blande- og fodringsrobot

Specifikationer
Dimensioner for blandings- og fodringsrobotten

Krævet min. bredde af fodergang

Længde

246 cm

Fodring til begge sider

325 cm

Bredde

162 cm

Fodring til én side

310 cm

Korridor uden fodring

275 cm

Vægt
Højde med skydedør åben/

1.281 kg
278 cm/193 cm

lukket
Blandingsvolumen

Foderkøkken: krævede dimensioner på foderblokke
2 m3

Form
Maks. dybde (bredde

250–300

Gulvoverflade
Maks. hældning

Foder

Vel-afskåret eller
revet produkt, tilrådet

(dyr)
Maks. antal grupper

105 cm

af påfyldningskran)

Kapacitet og krav
Maks. kapacitet for 1 robot

Blokke skåret lige

16

Materialelængde

Plant

max. 20 cm.

5%
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Blande- og fodringsrobot
Blande- og fodringsrobotten Lely Vector er et selvstændigt batteridrevet køretøj, der er i stand til at fodre
automatisk med en selvblandet ration.

Vertikal blandesnegl
Sikrer en superb blanding. Mod-skæret
gør det muligt at blande halm samt
andre fodertyper.

Antenne
Til trådløs kommunikation mellem
komponenterne på Lely Vectorsystemet.

Fordeler
Fordeler foderet langs foderbordet.
Fodermængden vil afhænge af
kørehastigheden.

Ultralydssensor
Sikrer, at blande- og fodringsrobotten
følger foderbordet i en forudindstillet
afstand.

Nødstop og pauseknap
Til øjeblikkelig standsning af systemet
om nødvendigt.

Vejeceller
Sammensæt den rigtige ration og
bestem den rette fodermængde, der
skal doseres.

Kollisionskofanger
Sikrer, at systemet standser
øjeblikkeligt, hvis det møder en
forhindring.
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Adaptor
Tilslutter perfekt til opladestationen.

Foderhøjdesensor
Måler mængden af foder ved
foderbordet og bestemmer, hvor
og hvornår der er behov for friskt
foder. På denne måde er der altid
tilstrækkeligt foder til køerne.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Foderkøkken
Foderkøkkenet er det område, hvor foderet opbevares, udvælges, opsamles og påfyldes robotten for at blive
blandet. Afhængig af bredden og dybden på køkkenet kan det let opbevare foder til 3 dage.

Påfyldningskranen
Udvælger og opsamler foderet og fylder det i blande- og
fodringsrobotten. Den overvåger det opbevaringsområde med
foder, der er valgt med henblik på en bestemt fodertype og
henter foderet fra toppen af.

Tildelingsautomat til kraftfoder
Styrer doseringen af kraftfoder, der opbevares i silo. Mængderne
kan bestemmes og doseres i foderet med den allerstørste
præcision.

Fodringsudstyr

Sikkerhedsdør
Hele systemet overholder de strengeste internationale standarder.
Foderkøkkenet åbner kun, når det skal pålæsses foder.

Tildelingsautomat til mineraler og tilsætningsstoffer
Mineraler og tilsætningsstoffer kan også iblandes grovfoderet i
små mængder.

Lely Vector, det automatiske
fodringssystem

Brugerne siger:
“Jeg er sikker på, at min besætnings
mælkeproduktion vil stige, takket være

Fleksibelt

Lelys automatiske fodringssystem, Vector.
Især om sommeren er konstant fodring

• Fleksibelt med fodringsstrategi.

med friskt foder en kæmpe fordel, der helt

• Fleksibelt med din daglige rutine.

sikkert er rentabel”.

• Fleksibelt for alle gårde og senere udvidelser.

Holland

Friskt

“Her på gården sparer vi 600 timer og ca.

• Friskt fra siloen.

6.000 liter diesel hvert år ved at have dette

• Friskt fra køkkenet.

nye system”.

• Friskt ved foderbordet.

Sverige

Fodring

“Jeg tror, det bliver lettere for den næste

• Fodrer med velafbalancerede rationer.

generation at overtage, når arbejdet er så meget

• Fodrer i overensstemmelse med behovet.

lettere, og det er faktisk en dejlig følelse”.

• Foderet bliver godt fordelt ved foderbordet.

Sverige

Resultater

“For nogle år siden brugte vi et

• Ingen stress i besætningen.

fodringssystem på skinner i vores tidligere

• Forøget koaktivitet.

stald og sammenlignet med dette, er

• Større foderoptagelse.

dette system langt mere fleksibelt. Med

• Højere fodringseffektivitet.

Lelys Vector-system kan vi endda fodre

• Større mælkeproduktion.

køerne i vores nabos stald“.
Holland
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Lely Juno den automatiske foderskubber –
24/7 frisk foder med mindre arbejde
Det er velkendt, at konstant adgang til frisk foder resulterer i indtagelse af større
mængde tørstof og en forøget mælkeproduktion. Desuden har den hyppige fodring
positiv indflydelse på den almindelige dyresundhed. Det er ofte arbejdet, der er den
begrænsende faktor, når det drejer sig om at give dyrene fri adgang til frisk foder hele
døgnet. Takket være Lely er dette nu et problem, der hører fortiden til.
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Lelys Juno bevæger sig automatisk langs fodergangen og følger således
forværket. Når maskinen er i gang, skubber den foderet hen mod

Nøglefordele

forværket uden at forstyrre køerne. Da Lelys Juno er en selvstændig

• 24/7 funktion.

maskine, kræves der kun sjældent tilpasninger i stalden. Den kan

• Forøget foderoptagelse.

justeres til næsten enhver staldtype.

• Højere mælkeydelse.

Lelys Juno 100 og 150

•	Samme kvalitetstildeling både dag
og nat.

I 2008 havde Lely en vellykket introduktion af Lely Juno 150-

• Mere ro i besætningen.

robotfoderskubberen. 3 år senere fulgte der en præsentation af

•	Bedre afbalanceret anvendelse af

en mindre og mere kompakt og finansielt mere attraktiv model:

Lelys Astronaut robotmalkesystem.

Lely Juno 100. Med sin mindre diameter er Juno 100 ekstremt

• Omkostningsbesparende.

velegnet også til stalde med mere smalle fodergange.

•	Arbejdsbesparende og større

For begge modellers vedkommende fungerer opladestationen som

•	Energi-venlig plus begrænsende

fleksibilitet.

et velegnet sted på fodergangen. På grund af de forskellige indbyggede
sensorer kan Lelys Juno køre forskellige ruter. I kombination med
forudinstallerede strips, kan Lelys Juno 150 i modsætning til Juno 100

effekt på CO2-udslippet.

Fodringsudstyr

udgangspunkt og ankomststed efter hver runde. Den er anbragt på

også køre ruter mellem 2 stalde samt køre på udendørs fodergange.
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Lelys Juno bringer det hele sammen
•

Minimalt arbejde, minimal anvendelse af energi, minimal vedligeholdelse, maksimal kapacitet.

•

En virkelig high-tech løsning, der giver større fleksibilitet på gården.

•

Forbedret kotrafik, hvilket resulterer i mindre arbejde og forbedret dyrevelfærd.

•

Smart og fleksibel, skubber foderet konstant.

•

Bedre dyrevelfærd med 24/7 mulighed for indtagelse af foder.

Fordelene ved Lelys Juno for
dig og din besætning
24-timers drift samt forøget foderindtagelse
Konstant adgang til foder stimulerer kotrafikken og forøger indtagelsen
af tørstof (+3,50%*), særligt om natten. Desuden reduceres mængden af
foderrester.

Forbedret dyrevelfærd
Når grovfoderet bliver skubbet frem hele dagen, forbedrer det
kotrafikken og sikrer, at der er grovfoder hele døgnet.

Ensartet foderkvalitet til rådighed dag og nat
Lely Juno skubber konstant foderet ind til forværket. Køerne får dermed
ikke nogen mulighed for at være selektive, da ensartede mængder af
grovfoder er tilgængelig på foderbordet dag og nat.

Hyppigere brug af malkerobotten
Hvis det er i kombination med en malkerobot, har Lelys Juno vist, at det
forøger besøgsraten til robotten (+10,90%*) dag og nat. De flere besøg
resulterer i større mælkeproduktion, navnlig for de lavtrangerende køer.
Således bruges malkerobotten også mere effektivt, og der kommer færre
køer på advarselslisterne.

En roligere besætning
Med Lely Junos regelmæssige arbejdsmønster får de lavtrangerende køer
også adgang til frisk foder, efter de højtrangerende køer har fået deres
del.

Omkostningsbesparende
Forbedret foderindtagelse er ensbetydende med, at mindre foder, går
til spilde. Lelys Juno sparer også arbejdskraft, brændstof og slitage på
udstyr. Lelys Juno er udstyret med en energibesparende elektromotor.

*Resultatet kan variere, afhængigt af lokale forhold.
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•

Forbedret fodringseffektivitet.

•

Forøget antal robotbesøg – 10,90%* – på gårde med malkerobotter.

•

Forøget mælkeproduktion, især fra lavtrangerende køer.

•

Forøget foderindtagelse.

•

Intet arbejde, og alligevel skubber den 4 gange så ofte.

Fodringsudstyr

Minimalt energiforbrug
Lelys Juno er ekstremt energibesparende og har positiv virkning på
CO2-udslippet. På årlig basis bruger en traktor eller skovl 10 gange så
meget energi og udsender ca. 4 gange så meget CO2.

Arbejdsbesparende og mere fleksibel
Baseret på 3 fodringsrunder på 10 minutter hver om dagen vil
Lelys Juno spare dig for mindst 183 timer, dvs. 22 8-timers arbejdsdage
om året! Desuden giver Lelys Juno uovertruffen fleksibilitet. Du kan
lade Juno skubbe foder så ofte, som du vil, og når det passer dig
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Staldspecifikationer

Egenskaber
Lelys Juno er en batteridrevet foderskubber, udstyret med en

Fodergangen:

energibesparende elektromotor. Den roterende flade på den nederste

• Fast, plant betongulv med eller uden

del af Lelys Juno skubber foderet ind til forværket, medens maskinen

belægning.

bevæger sig i en lige linje. En tung betonblok udgør ’kroppen’ på

• Begrænset skråning.

foderskubberen og sørger for, at maskinen har tilstrækkelig pondus

• Ved udendørs arbejde: større risiko

til at skubbe foderet. Lelys Juno er velegnet på alle faste og plane

for kørespor, hvis underlaget er

fodergange. Den kan følge forskellige typer af forværk og skubbe foder

asfalt, og det er varmt, eller der kan

i en højde på op til 65 cm.

komme høje temperaturer.

Dynamisk foderskubning

Forværket:

Optimeringen af Lelys Juno-software gør det muligt at skubbe foder

• Lodrette stolper med maksimalt

ind dynamisk. Det vil sige, at Juno selv bestemmer, i hvilken afstand

interval på 60 cm.
• Afprøvet: Fangegitter, vandret rør,
parallelle, U-form.
• Vandrette rør i en højde af (målt fra
gulvet i fodergangen):

– baseret på fodermængden på fodergangen – den vil holde sig fra
forværket. Den smarte software sparer dig også for arbejde her! Hvilken
foderplan du end vælger, vil Lelys Juno sørge for, at foderskubningen
sker korrekt i enhver situation.

– Juno 100: 80 og 135 cm.

Sikkerhed

– Juno 150: 80 og 150 cm.*

Lelys Juno arbejder på fodergangen, som er et sted i stalden, hvor det

*)	I kombination med en ‘high level’ sensor
(Tilvalg).

er let at få adgang. Derfor spiller sikkerhed en helt afgørende rolle.
Således er foderskubberen udstyret med en speciel mekanisme: en
kollisionsdetektor. Den sørger for, at foderskubberen standser, så snart
den støder mod en forhindring.

Brugerne siger:
“Nu har også mine lavtrangerende køer
konstant adgang til grovfoder af god
kvalitet”.
Canada
“Med 2 køer pr. fodringsplads er kravet
til konstant adgang til foder højt.
Lelys Juno foderskubber er løsningen”.
Japan
“Vi har nu haft Juno i 2 år, og vi ville ikke
undvære den. Den er uundværlig og er
en af de bedste ting, vi nogensinde har
købt”.
Nordirland
“Det er kun 15 minutter hver gang, men
jeg er så glad for, at jeg nu kan slippe
for den sidste runde omkring kl. 23:00”.
Holland
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Dynamisk foderindskubning.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Fodringsudstyr

Tekniske specifikationer
Juno 100

Juno 150

Diameter (cm)

111

156

Højde (cm)

104

106

Vægt (kg)

574

575

Højde (cm) på skubbebladet

57

51

Drev

Elektromotor

Elektromotor

Hjul

3

3

Hastighed (m/min)

12

12

Batterier

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Bestemmelse af bevægeretning

Gyroskop og ultralyd

Gyroskop og ultralyd

Bestemmelse af afstand, der skal køres

Sensorer på baghjulene plus kollision

Sensorer på baghjulene plus metal

eller nulstille punkt på ruten

sensor

Antal programmerbare ruter

16

16

Ruteprogrammering

Brug af manual kontrol (E-link)

Brug af manual kontrol (E-link)

Indstillingspunkter (retning)

Ladestation plus kollision eller nulstille

Metalstrips; start/slut nær

punkt på ruten

opladestationen

5

3

1,00

1,50

Minimumbredde på fodergang (m)

1,25 + bredden af foderet

2,00 + bredden af foderet

Maksimumbredde på foderet (cm)

200

200

Maksimumhøjde på foderet (cm)

65

65

Startintervaller

Fleksibelt, maks. 48 gange om dagen

Fleksibelt, maks. 48 gange om dagen

Opladeenhed: b x d x h (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Brug udendørs

Nej

Ja

Nødvendig plads, når den nærmer sig
opladestationen (m)
Nødvendig plads, når den forlader
opladestationen (m)
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Lely Cosmix feeder – hvis dine køer fortjener
lidt mere
Individuel fodring af køerne er en accepteret måde at påvirke scoren for køernes
kropstilstand på. Når man regulerer fodringen med kraftfoder på denne måde,
maksimerer man køernes almindelige sundhedstilstand, deres mælkeydelse og
frugtbarhed samt forbedrer effektiviteten af mælk/foder-forholdet.
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Omkostningseffektiv fodring
Lelys Cosmix-fodringsstation giver præcis information om
køernes indtagelse af kraftfoder. Ekstra fodringsstationer til
kraftfoder anvendes for at afbalancere rationerne til lavt- og
højtydende køer, eller for at distribuere ekstra fodertyper til de
køer, der har behov derfor. Lelys Cosmix er fuldt kompatibel med
Lelys Astronaut-malkerobotter og er forbundet med Lelys T4Cmanagementsystem. Den giver mulighed for regelmæssig fodring
med kraftfoder ud over den mængde kraftfoder, der gives i
malkerobotten, hvilket stimulerer en konstant mave pH. Desuden
giver den dig mulighed for at regulere fodringen, indrettet efter
malketidspunkterne for at stimulere køerne til at besøge robotten
noget oftere. Det gør man ved ikke at give dem kraftfoder i
fortsætter tildelingerne.

Afbalanceret pr. ko

Brugerne siger:
“Lelys Cosmix giver mine bedste

Når en ko kommer hen til Lelys Cosmix, bliver den identificeret

køer netop den lille smule ekstra,

via sin hals- eller benresponder. Da den daglige ration for hver

de har behov for”.

dyr beregnes løbende, kan Lelys Cosmix med det samme vurdere,

Danmark

Fodringsudstyr

Cosmix, når de trænger til at blive malket. Når de først er malket

om koen skal æde og i givet fald hvor meget. Der går intet foder
til spilde, fordi foderet tildeles i overensstemmelse med dens
ædehastighed.

Også ekstra kraftfoder til dine goldkøer!
Goldkøerne er ofte anbragt i en kælvestald eller en boks med
halmstrøelse i de sidste uger inden kælvningen. Disse køer kan
ikke få foder i robotten, men det er af allerstørste betydning, at
de får tilstrækkeligt kraftfoder. Derfor er det ideelt at installere en
ekstra Cosmix-fodringsautomat der.
Lelys Cosmix er robust og driftssikker. Den er bygget af rustfrit stål
og andre holdbare materialer og giver dig en langvarig løsning på
den individuelle fodring på din gård.

Fodring af mindre fodermængder med
forøget præcision
Foderet tildeles i specielt formede trug. Det gør det mulig for dig
at tildele meget små foderportioner med forøget præcision. En

Nøglefordele

yderligere fordel er at tildelingspositionen undgår risiko for mug,
og skorpedannelse reduceres til et minimum.

• Velafbalanceret
kraftfoderforsyning.
• Forbedrer besøgsfrekvensen i
robotten.
• Stimulerer stabil mave pH.
• Integreret i T4C-netværket.
• Individuel fodring.
• Fodring tilpasset
robotmalkeintervallerne.
• Driftssikker og langtidsholdbar.
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Specifikationer

Attraktive muligheder

Spænding

Cosmix S (24 V eller 230 V),

Den kan imidlertid som tilvalg leveres med yderligere tildeling af

Cosmix P (230 V), Cosmix M

3 fodertyper. De 4 fodertypetildelere er så omhyggeligt bygget

Lelys Cosmix-foderautomat er i standardudførelsen til 1 fodertype.

(soldrevet)
Identifikation

sammen ved siden af hinanden.

Qwes H, Qwes HR, Qwes ID,
Qwes leg, Qwes act, Qwes I

Endnu en mulighed: kontrol med fodersneglene i Lely Cosmix.
Dette er omkostningseffektivt, fordi der ikke er behov for ekstra
sensorer til at starte og standse sneglene.

Lely Cosmix P – fodring af endnu flere køer
Da køerne kan indtage deres foder i beskyttede omgivelser,
giver Lely Cosmix P mulighed for fodre med større portioner
– eller fodre i et hurtigere tempo – uden at dyrene bliver
jaget bort. Som følge heraf er den samlede fodringskapacitet
fordoblet. Takket være designet af Lely Cosmix P med lav
indgangstæskel ved indgangen, er det let for alle køerne at
komme hen til foderautomaten.

Lely Cosmix S – fleksible, justerbare
sidelåger
Lely Cosmix S har justerbare sidelåger. Det gør det muligt for
dig at tilpasse systemet til din besætning eller staldsituation,
så du opnår endnu store fleksibilitet.

Lely Cosmix P – integreret beskyttelseslåge
Lely Cosmix P er udstyret med en unik beskyttelseslåge
(M-boks). Designet og formen af denne låge er
sådan, at andre køer ikke kan besvære den ko, der
står i foderautomaten. Undersøgelser har vist, at en
kraftfoderautomat med en beskyttelseslåge reducerer
aggressionerne i besætningen. Hvad mere vigtigt er:
risikoen for, at en ko bliver jaget bort fra foderautomaten
af en højere rangerende ko, er reduceret. Cosmix P
reducerer konkurrencen og forebygger stress og
beskadigelser f. eks af yverne.

48

LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely Cosmix M – den mobile
kraftfoderautomat
Det svingende forråd og kvaliteten af græsset i
afgræsningssæsonen er altid en usikkerhedsfaktor
ved afgræsning i den daglige drift. Om foråret er
der sædvanligvis en overflod af græs af høj kvalitet,
men om sommeren og vinteren bliver dyrenes
præstationer sædvanligvis påvirket. Den mobile
kraftfoderautomat Lely Cosmix M, der drives ved
solenergi, tildeler ekstra kraftfoder til de græssende
køer, både dag og nat.
Store og små rationer kan spredes hen over dagen,
hvilket er langt bedre for vomfunktionen. Du kan

Lely Cosmix M er meget arbejdseffektiv. Der er intet

også udelukke overfodring og underfodring med

behov for at give ekstra foder på marken hver dag.

kraftfoder.

Tilpasning af kraftfoderrationer til den enkelte

Fodringsudstyr

Lely Cosmix M – mere kontrol på
ko-niveau

ko kan foretages med meget større præcision.

Lely Essentials Mineral Block

Lely Essentials Mineral Block er blokke baseret på

Lely Essentials Blocks vil kunne fås i 3 forskellige

natrium og kalk fra tang. Derfor vil der ikke være

versioner:

nogen luksusfortæring, som hvis det havde været

• Lely Essentials Block-Lac til køer i laktation.

melasse. Desuden giver kalken fra tangen, der er

• Lely Essentials Block-Dry til goldkøer.

meget porøs, gode betingelser for mikrofloraen i

• Lely Essentials Block-Grow til ungkreaturer.

vommen og indeholder rigeligt kalk og magnesium,
som køerne har brug for.

For at få optimal udnyttelse skal Lely Essentials
Block anbringes det rette sted og i den rette

Foruden kalk fra tang indeholder mineralblokkene

højde i stalden eller på græsmarken. Brug altid

en unik formel med mineralske buffere,

en Lely blokholder.

antioxidanter og let optagelige sporingselementer.
Let optagelige komponenter som kalk, fosfor,
magnesium, natrium, zink, selén, mangan, jod,
kobber og kobolt er vigtige og støtter immunitet,
fertilitet og stofskiftet hos dyrene.
Lely Essentials Mineral Block passer perfekt til en
robotgård, hvor fri kotrafik er ønskværdig. Fordi
koen kan regulere sin egen indtagelse, sørger
mineralblokkene for, at hvert enkelt dyr får en
optimal indtagelse af mineraler. Samtidigt er
blokkene også gode indikatorer for indtagelsen
af mineraler på besætningsniveau: hvis forbruget
er for højt eller for lavt, kan mineralindholdet i
foderrationen justeres derefter.
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Lely Calm-drikkeautomat til kalve – fred og
ro i sindet vedrørende opdrættet
Enhver, der er på udkik efter en bæredygtig ko med høj levetidsproduktion, skal først
optimere opdrættet af ungdyrene. Lelys Calm – drikkeautomaten til kalve – garanterer
den optimale opvækst og udvikling af de unge dyr. Kalvene kan få afløb for deres naturlige
adfærd og drikke hele dagen, om end på en kontrolleret måde, medens arbejdet er
reduceret til at minimum. I sidste ende er dagens kalve morgendagens højtydende køer.
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Opdræt uden stress

‘must’ for hver eneste mælkeproduktionsbedrift, der

Når en kalv drikker hos sin moder, drikker den

sætter dyrevelfærd øverst på prioritetslisten.

normalt tilstrækkelige portioner, fordelt over hele
dagen. Men i dagens mælkeproduktionslandbrug,

Lelys Calm er den perfekte måde at forberede et

hvor en kalv fodres manuelt, er fodringen begrænset

mælkeproducerende liv med en malkerobot på.

til 1 eller 2 gange om dagen. Det er derfor Lely

Dyrene lærer fra barnsben at få deres mælk. Det gør

introducerede Lelys Calm-drikkeautomat til

dem selvstændige, og frem for alt bliver de vænnet

kalvene. Den leverer de korrekte portioner og

til automatiske fodringsstationer og lydene, som de

foderkoncentrationer fordelt hen over dagen,

kan frembringe. Mælkeproducenten vil profitere

hvilket svarer til kalvenes naturlige adfærd. Calm-

af dette, når en kvie for første gang går ind i det

drikkeautomaten giver kalvene en fremragende

automatiske malkesystem.

start og giver arbejdsbesparelser samt mange
Lelys Calm-drikkeautomat til kalve betaler sig selv

små portioner, fordelt hen over dagen, forbedrer

tilbage i form af sundere kalve, forøget tilvækst,

udviklingen af kalvens fordøjelsesorganer væsentligt.

forøget fodringseffektivitet og arbejdsbesparelser.

Kalvene afvænnes forsigtigt ved gradvist at reducere

Lelys Calm byder på arbejdsbesparelser på

deres mælkeportioner. Ved gradvist at reducere

60 til 70%. Den vil have betalt sig selv hjem på 3 år.

mælkerationerne vil kalvene automatisk forøge

Calm-drikkeautomaten til kalve er en driftsikker

deres indtagelse af grovfoder. Tilvalgsmuligheden

måde at fodre kalvene på og kræver minimal

med Lely Caltive-fodringsautomaten til kraftfoder

vedligeholdelse.

Fodringsudstyr

andre økonomiske fordele. De præcist afmålte og

sammen med Lelys Caltive-Kraftfoder vil yderligere
forbedre afvænningsprocessen. Jo hurtigere
dine kalve kan lære at æde kraftfoder, jo mindre
mælk skal de have. Konceptet vil spare mere
af det kostbare mælkepulver og fremskynde
afvænningsprocessen ved hurtigere at gøre dine
kalve til drøvtyggere. At holde øje med kalvene
tager kun et par få minutter om dagen, når man
har en Calm-drikkeautomat. Lelys Calm er et absolut

Brugerne siger:
“Det er en ren fornøjelse at opdrætte
kalve med en drikkeautomat fra
Lely, og den passer perfekt ind i min
daglige rutine”.
New Zealand
“Jeg skal nu ikke længere løbe mig
selv halvt ihjel. Automaten er let at
rengøre, og kalvene elsker den”!
England
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A la carte

Perfekt overblik

Så snart en kalv kommer hen til en drikkestation,

Calm-drikkeautomaten giver dig mulighed for

genkendes den via sin elektroniske responder,

at kontrollere, hvordan det går med dine kalve

og i henhold til kalvens fodringsplan konstaterer

når som helst, du ønsker det. Calms bærbare

Calm-drikkeautomaten, om den skal have lov til

terminal har et stort display. Med forskellige

at drikke, og i givet fald hvor meget. En minimal

funktionstaster, genvejsknapper og optegnelser

og maksimal portion af mælk pr. Besøg kan

kan du hurtigt finde eller ændre informationer.

indstilles for hver kalv. Således vil drikkeautomaten

Drikkeautomaten kan tilsluttes det avancerede Lely

automatisk bestemme, hvilken ration kalven skal

T4C-managementsystem og give dig et klart overblik

have. Hvis kalven får lov til at drikke, forbereder

over og holde styr på alle dine kalve via din PC.

drikkeautomaten øjeblikkeligt en frisk portion mælk

Det giver dig også mulighed for at lave rapporter

med den forudbestemte temperatur.

og grafer over mælkerationerne pr. kalv. Du kan

Hygiejne
Lelys Calm rengør sig selv automatisk, hvilket
resulterer i bedre maskinhygiejne. Dette kan
forbedres yderligere ved at installere ekstra

som foder vælge enten kun sødmælk eller kun
mælkepulver eller en kombination af begge.

Lely byder på 2 Calmdrikkeautomatmodeller:

foranstaltninger såsom en fluebeskyttelsesskærm

Lely Calm

kalve

drikkeautomater

mælkepulver

eller antifugtelementer.

Compact+

50

1–2

35 kg

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

Nøglefordele
• Tidsbesparende.
• Hurtig opvækst.
• Bedre maveudvikling.
• Fleksibelt arbejde.
• Individuel kontrol med kalvene.
• Stabil og præcis mælketemperatur.
• Fleksible fodringsplaner.
• Afvænning uden stress.
• Velegnet til alle størrelser af gårde.
Ønsker du yderligere informationer,
henviser vi til vores serie med
vidensbrochurer: Vellykket opdræt
af kalve.
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Fodringsudstyr
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Lelys Caltive-koncept – til den bedste start
Installering, vedligeholdelse, indstillinger, kalibrering, rådgivning med opdræt og
et komplet udvalg af kalvemælk og kalvekraftfoder er sammen med Lelys Calmdrikkeautomat til kalve – blevet bundet sammen i et enkelt koncept: Lelys Caltivekoncept.
Kalvene har brug for at vokse på en sådan måde, at de opnår optimal vækst og vomudvikling i løbet af 8 uger. Omhyggelig afbalanceret fodring sikrer bedre udvikling af
papillerne i vommen i de tidlige uger og giver kalvene en bedre udvikling og tilvækst.
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Lelys Caltive-Mælk
Lelys Caltive-Mælk indeholder en høj procentdel af

Lelys Caltive-fodringsautomat til
kraftfoder

udvalgte valleproteiner og probiotica.

3 fodringssteder er tilstrækkeligt til, at det er let

• Valleproteiner er letfordøjelige og stimulerer

at komme til ved automaten og med et låg, der

indtagelsen af foder.
• Probiotica forbedrer kalvens immunitet og
sundhed.
• Mælkeerstatningen sikrer optimal vækst og
udvikling, hvilket igen giver sunde og aktive kalve.

Lelys Caltive-Kraftfoder

åbner i toppen, er det let at fylde automaten op.
Drejeknappen oven på drikkeautomaten gør det
let at justere til det niveau, der holder foderet frisk.
Det er tydeligt, at der stimuleres til indtagelse af
kraftfoder, hvilket resulterer i en optimal udvikling
af vommen.

Lelys Caltive-Kraftfoder er en helt ny kraftfodertype.
Den unge kalv vil hurtigt foretrække kraftfoderet
der skyldes indholdet af Mannan, oligosacchariderne
(MOS), de døde gærceller og det høje indhold af
hemicelluloser (= letfordøjelig cellulose).
• Det sikrer udviklingen af papillerne i vommen i en

Fodringsudstyr

frem for mælken på grund af dens duft og velsmag,

meget ung alder.
• Hemicelluloserne sørger for en velafbalanceret,
sikker udvikling af vommen.
• Kraftfoderet sørger for optimal vækst og
udvikling, hovedsagelig som et resultat af forøget
foderindtagelse.
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Staldudstyr
Lely står for et dyrevenligt miljø i en stald, som det dog skal være let at arbejde med. I al
vores produktudvikling er kokomfort et nøgleord. Sunde køer producerer mere mælk…
Find i dette kapitel ud af, hvordan Lelys staldudstyr er specielt konstrueret til at medvirke
til dyrevelfærd og også til dit velfærd som mælkeproducent.
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Lely Discovery-mobilskraberen

LELY DISCOVERY

Resultaterne af brugen af en Discovery: Mindre gødning i sengebåsene, renere klove,
haler samt yvere, hvilket resulterer i fred og ro i besætningen og forhindrer klov- og
yversygdomme. Side 58.

Lely Luna-kobørsten

LELY LUNA

Lelys Luna sørger for at dine køer oplever maksimal komfort med børsten, der er
langtidsholdbar. Side 62.

Lely L4C – Lys til køerne

LELY L4C

Med kombinationen af en lyssensor og netværket samt en række indstillingsmuligheder
kan du anvende et fuldautomatiseret system, der garanterer optimal belysning uden
noget ekstra arbejde. Side 64.

Lely Walkway – det automatiske fodbad

LELY WALKWAY

Lely Walkway giver optimal klovsundhed kombineret med en maksimering af at være let

Staldudstyr

at bruge. Side 68.

Lelys behandlingsboks

LELY TREATMENT BOX

Lelys behandlingsboks sikrer dig, at du kan udføre enhver tænkelig behandling af dine
køer. Tilmed på en sikker og professionel måde. Side 72.

Lely Commodus-sengebåse

LELY COMMODUS

En virkelig dyrevenlig sengebås, der byder på den højeste komfort og gode
adgangsforhold til at ligge ned er: Lely Commodus-sengebåsen. Side 76.

Lelys Compedes-underlag

LELY COMPEDES

Lelys Compedes-underlag giver dine køer komfort og muliggør naturlig adfærd for
koen, hvilket vil forbedre mælkeproduktionen. Side 80.
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Lelys Discovery – din personlige husholder
Lely har en intelligent løsning på rengøring i stalden, som opfylder det voksende behov
hos mælkeproducenter for optimal hygiejne i stalden. Lelys Discovery-mobilskraber
anvender robotteknologi. Dens fleksibilitet og grundighed sørger for, at gulvet i stalden
altid er så rent, som det er muligt. Den garanterer maksimal kokomfort og maksimal
hygiejne.
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Fornuft og enkelhed
Discovery-mobilskraberen er et batteridrevet robotkøretøj.
Ved installeringen anvender man E-link fjernbetjeningen til at
forudprogrammere kørevejene, som Discovery skal følge. Indstillingen
af kørevejene er fleksibel, så du har mulighed for at sørge for mere
intensiv rengøring på nogle områder i stalden på visse tidspunkter af
dagen, som for eksempel bag sengebåsene.

Når arbejdet er gjort
Når Discovery har gjort stalden ren, vender den tilbage til
opladestationen. Opladestationen befinder sig på et velegnet
sted i stalden og fungerer også som udgangspunkt for hver

Den indbyggede ultralydssensor bevirker, at
Discovery følger væggene i en forudbestemt
afstand.

rengøringskøretur.

Altid på sporet
Der er ikke behov for nogen sensorer under eller inde i spaltegulvet.
Den indbyggede ultralydssensor sørger for, at Discovery følger
væggene i en forudindstillet afstand. Et specielt fænomen ved
konstruktionen af Discovery-mobilskraberen er den såkaldte ring
foran. Denne ring forhindrer maskinen i at blive blokeret. Desuden
medvirker ringen til, at maskinen følger væggene korrekt, og at den
kan styre fri af eventuelle forhindringer. Det indbyggede gyroskop gør
Discovery i stand til at registrere sin position til enhver tid.

Rengøring med vand giver bedre fodfæste
Discovery 90SW-modellen, der bruger vand til rengøringen, har
forbedret rengøringsresultaterne for Lely Discovery-mobilskraberen.
tyndt lag af tør gødning oven på spaltegulvet, især i tørre omgivelser,
i stalde med lav belægning og brede gangarealer samt i godt
ventilerede stalde. Et sådant lag gør gulvene glatte. Ved at sprøjte

Staldudstyr

Det er velkendt, at der under visse omstændigheder kan dannes et

Et specielt fænomen ved konstruktionen af
Discovery-mobilskraberen er den såkaldte ring
foran. Denne ring medvirker til, at maskinen
følger væggene korrekt, og at den kan styre fri
af eventuelle forhindringer.

vand på gulvet lige foran mobilskraberen bliver gulvet rengjort bedre,
og det bliver ikke glat.

Det fleksible blad, der er monteret
nedenunder Discovery skubber gødningen
gennem åbningerne i spaltegulvet.

Lely Discovery 90SW ved sin vandstation.
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Altid tørt og rent
Ved at bruge Lelys Discovery-mobilskraber kan du rengøre
gangarealerne i din stald så ofte, som du ønsker. Herved skaber du
et gulv til dine køer, der altid er tørt og rent. Manuel rengøring er et
intensivt og ikke særligt behageligt arbejde, og gulvet vil kun være
rent og tørt i kort tid. Konventionelle systemer er til gene. De kræver
omfattende vedligeholdelse og rengør ikke gangarealerne.
Discovery-mobilskraberen bevæger sig igennem
stalden uden synderlig forstyrrelse for køerne.

Mere komfort for køerne
Resultaterne af at bruge Discovery kan ses med det samme: mindre
gødning i sengebåsene, renere klove, haler samt yvere, hvilket resulterer
i fred og ro i besætningen og forebygger klov- og yversygdomme. Da
køer føler sig bedre til pas og udtrykker deres naturlige adfærd på rene
og tørre gulve, kan du tillige opdage brunst på et tidligere stadie.
God dyresundhed er vigtig for en samlet god ydelse fra besætningen,
og optimal staldhygiejne er et absolut ‘must’ for at opretholde god

Nøglefordele

dyresundhed. Set ud fra dette synspunkt er en mobilskraberen en

• Kompakte dimensioner.

alt, giver Discovery-mobilskraberen stor fleksibilitet og er den perfekte

• Kører let under separationslågerne.

løsning på at holde din stald ren – 24 timer i døgnet/7 dage om ugen.

• Intelligent rengøring uden at forstyrre
køerne.
• Let at installere og vedligeholde.
• Økonomisk, omkostningseffektiv.
• Optimal kokomfort og hygiejne.
• Fleksibel indstilling til køreruter.
• 24/7 rengøring.
• Rundt design: passerer let forhindringer.
• Mulighed for at påføre vand, så køerne
får bedre fodfæste.
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Brugerne siger:
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Spænding

Gel batteri 12 Volt

Gel batteri 12 Volt

Retningsbestemmelse

Frit drejende vandret førerhjul,
gyroskop og ultralyd

Frit drejende vandret førerhjul,
gyroskop og ultralyd

Gulv

Spaltegulv med maksimalt 3 grader hældning*

Spaltegulv med maksimalt 3 grader hældning*

Kapacitet

Ca. 240 køer

Ca. 240 køer

Sengebåsenes minimumhøjde

12,50 cm som minimum

12,50 cm som minimum

Indhold af vandtank

–

30 liter

Antal dyser

–

2

10

11

1

*) Lelys Discovery kan også rengøre korte lukkede gulve (maks. 5 m i længde).
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Lelys Luna – forkæler dine damer
Lelys Luna-kobørste yder maksimal komfort til dine køer. Kokomfort og hygiejne er
vigtige anliggender i en stald. Lelys Luna-kobørste er udviklet til at dine køer kan børste
sig, så de kan komme af med støv og klø sig. Køerne elsker børsten og plejer at gå
derhen flere gange om dagen, bare for fornøjelsens skyld.

62

LELY DAIRY EQUIPMENT

Brugerne siger:
Optimal kokomfort

“Hvad er der galt i at forkæle dine

Der er ingen tvivl om, at god kokomfort resulterer i en mere tilfredse,

damer en gang imellem”?

sundere og en mere produktiv besætning. Lelys Luna-kobørste

USA

bidrager til dette ved at give køerne sunde og skinnende pels,
stimulerer blodomløbet, hvilket resulterer i en roligere besætning.

Klog teknologi
Med sin intelligente konstruktion går Lelys Luna-kobørste i gang
ved berøring og roterer i modsat retning, når koen bare skubber

Nøglefordele
• Roligere besætning.

for børsten. Da børsten har 2 rotationsretninger, vil hårene på

• Holdbar.

børsten beholde deres form meget længere end de børster, der

• Maksimal kokomfort.

kun har én rotationsretning. Hertil kommer, at det minimale antal

• Lavt energiforbrug.

bevægelige dele betyder lav vedligeholdelse. Luna-kobørsten har

• Stimulerer blodomløbet.

spiralmonterede børster af forskellig tykkelse af hensyn til maksimal

• Ren og sund pels.

komfort. Lelys Luna-kobørste leveres som én del og lader sig let

• Vedligeholdelsesfri.

installere på en stolpe eller på en mur.

• Udstyret med sikkerhedsbeskyttelse

Staldudstyr

til den. Det sikrer maksimal komfort for koen og lang levetid

mod overbelastning.

Specifikationer
Det er let at installere Lelys Lunakobørste på en fastmonteret
standard stolpe på 2", 2½", 3"
og 2" og på firkantede ‘6 and 8’
stolper. Luna‑kobørsten fås også til
montering på en væg. Kobørsten fås til
både 230 V og 115 V el‑installation.
For at give maksimal sikkerhed
er Luna-kobørsten udstyret med
sikkerhedsbeskyttelse mod
overbelastning.
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Lelys L4C – mere end bare lys
Lelys L4C – lys til køerne er meget mere end bare et antal lamper til at oplyse din stald.
Det er helt igennem en anden måde at oplyse stalden på. Dette nye system – det første af
sin slags – er blevet udviklet for at sikre optimal lysdistribution i stalden med anvendelse
af specielt konstruerede lysarmaturer. Således sikrer systemet optimal belysning i hele
stalden, medens det holder energiforbruget nede på et så lavt niveau som muligt.
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Forøg din mælkeproduktion

Nøglefordele

Den rigtige belysning i staldene giver optimal ydelse fra køerne. Godt
distribueret lys inde i stalden – inklusiv en optimal tidsplan – kan

• Forøget mælkeproduktion.

forøge mælkeproduktionen med 6 til 10% og forøge foderindtagelsen.

• Fuldautomatiseret.

Til en gunstig pris tilbyder Lely en mulighed for, at køerne kan nyde

• Energibesparende.

godt af de lysforhold, som i dag er standard i de fleste topmoderne

• Forbedret dyrevelfærd.

stalde. Og der er mere i dette enestående tilbud: L4C er et kontrolleret

• Forøget indtagelse af foder.

belysningssystem til stalde, hvortil der også hører fordelene ved en

• Mulighed for integreret

avanceret og skræddersyet belysningsplan.

nattebelysning.

Vælg en lys og strålende stald
Køer er følsomme dyr, og deres dag- og natrytme er af allerstørste
betydning. Det er nødvendigt med specifikke lysniveauer for at påvirke
forskellen mellem dag- og natrytmen på koens krop. I staldene er der
sædvanligvis ikke lys nok til at komme op på det naturlige lysniveau,
særligt om vinteren. Med korrekte belysningskontrol profiterer køerne
mest af en lysintensitet på mellem 150 og 200 lux i en 16-timers periode,
kombineret med en 8-timers mørkeperiode. Om sommeren kan det
naturlige lysniveau ofte være tilstrækkeligt i sig selv, selv om lyskontrol
– også om sommeren – kan give fordele på overskyede, mørkere dage.

Minimalt lys til stede
Lux

Lystimer

Med kombinationen af en lyssensor og netværket samt en række

Malkekøer

> 150

± 16

indstillingsmuligheder kan du anvende et fuldautomatiseret system, der

Goldkøer

> 150

±8

garanterer optimal belysning uden noget ekstra arbejde.

Individuel belysningsplan
Takket være belysningsplanen, kan der opsættes et optimalt
belysningsprogram, der sikrer perfekt belysningsdistribution med et
Staldudstyr

minimalt antal lampesteder. Alle lamperne er lavet af fremragende
topmoderne og bæredygtige materialer med længst mulig levetid.
Lelys L4C tilpasser sin belysningsplan til det installerede program og
tager højde for lysniveauet udenfor, så lyset kun vil være tændt, når
det er strengt nødvendigt. På grund af den unikke installering har hver
lampe sin egen strømknude, forbundet til netværket. Derfor har de
enkelte lamper deres eget belysningsprogram afhængig af, hvor de er
placeret i stalden.

Opmærksomhed på hver eneste ko
Det er ikke kun dine malkekøer, men også dine ungdyr og goldkøer
vil drage fordel af den optimale lysdistribution i stalden. Disse
specielle grupper har fået særlig opmærksomhed i indretningen af
belysningsprogrammet. Det skyldes, at ungdyr og goldkøer foretrækker
en anden lysdistribution, som det er let – og automatisk – at kontrollere

Brugerne siger:

med L4C-belysningsprogrammet.
“Det er let; mere lys, mere mælk”.
Svejts
“Et helt igennem automatiseret
system eller håndbetjent, afhængig
af, hvad jeg bedst kan lide. Har alle
de funktioner, som jeg har brug for”.
Norge
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Varigt lys om natten

En tredje mulighed er 
3 metal-haloid i en

Køer kan nærmest ikke se noget i rødt lys, så det

250W-udgave. Dette lysniveau har ingen virkning

vil være glimrende at bruge dette i de 8 mørke

på køernes mælkeproduktion. Derfor er denne

timer, når landmanden har brug for at gå ind i

mulighed særdeles velegnet til kalve eller goldkøer.

stalden. Det muliggør kontrolrunder og andet
arbejde i stalden uden at forstyrre køerne i deres

Den 4. mulighed: nattelys i stalden ved hjælp af

nødvendige, mørke periode. L4C-lamperne har


4 ALNL-nattelamper, eller nattelys er integreret i

mulighed for at få et integreret LED-nattelys

400-W lamperne. Køerne kan ikke se rødt lys, men

‘Light 4 Cows LED’. Integreret nattebelysning sparer

det kan det menneskelige øje. Denne type lys gør

installationsomkostningerne for ekstra nattelamper.

det muligt for landmanden at gå ind i stalden og

LED-lamper er lavenergilamper og holder længere.

kontrollere dyrene uden at forstyrre dem.

En lampe til enhver situation

*) 1 lux = 1 lumen/m² (lux (lx) enhed for tilsyneladende
lysintensitet, lumen (lm) enhed for opfattet lysstyrke).

Et minimum på 150 lux* er nødvendigt
for at sikre optimale ydelser fra køerne.
Med L4C‑programmet kan dette niveau nås
på 2 forskellige måder: 
1 metal-haloidlamper
eller 
2 højtryks natriumlamper. I begge lampetyper
er der anvendt 250W- eller 400W-lamper.


2 : Højtryks natriumlamper 400W (findes også i en 250W-udgave).


1 og 
3 : Metal-haloid 400W (findes også i en 250W-udgave).


4 : Nattelamper.
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Sådan stimulerer lyset mælkeproduktionen.

Lyset rammer nethinden
og sænker sekretionen af
hormonet melatonin.

Når melatonin-niveauet
falder, forøges mængden
af IGF-I-hormonet i køernes
blod. IGF-I stimulerer køernes
aktivitet og dermed også deres
mælkeproduktion.

Da melatonin resulterer i mindre aktivitet og stimulerer til
søvnighed, vil en sænkning af sekretionen forøge køernes
produktionsevne.

Plan over en stald med Lelys L4C-belysning.

Staldudstyr

D

A

B

C

C. PC med
belysningsplan
D. Kontrolboks

A. Et belysningsarmatur

B. Sensor

67

Lely Walkway – det automatiske fodbad –
klovbehandling, der er behagelig for koen
og effektiv for landmanden
Klovenes sundhed er på top-3-listen over sundhedsproblemer på en gård. Det har
konsekvenser for fertiliteten, produktionen, foderindtagelsen, behandlingsudgifterne
osv. Undersøgelser foretaget af Cornell Universitetet har konkluderet, at 20% af køerne
halter på en gennemsnitsgård, og at udgifterne for halten pr. ko er 250 til 380 euro.
Det er vigtigt med regelmæssige fodbade for den perfekte hygiejne og den optimale
klovsundhed. Optimal klovsundhed er nøglen til et tilstrækkeligt antal besøg i robotten.
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Nøglefordele
• Alt i rustfrit stål.
• Forberedelse af fodbadet ved tryk på en knap.
• Ingen forstyrrelse af kotrafikken.
• Badet holdes rent.
• Let at kontrollere.
• Rengør og genopfyld badet ved tryk på en knap.

Lely Walkway-fodbadet til pleje af klovene er ekstremt
brugervenligt, takket være den automatiske påfyldning af vand
og behandlingsmiddel (2 forskellige midler i rette koncentration)
samt det automatiske aftømnings- og rengøringssystem.
Fodbadet til pleje af klovene garanterer:
• Minimalt arbejde; systemet aktiveres ved tryk på en knap.
• Ingen snavsede fodbade; snavsede fodbade har mulighed for at
forøge klovproblemerne i besætningen.
• Fri passage; efter automatisk rengøring anbringes fodbadet i
hvileposition, så køerne uhindret kan passere igennem det.

Bare et tryk på en knap
Med et tryk på en knap sænkes Lely Walkway til den korrekte
(vandrette) position, og fodbadet fyldes med vand, der
Staldudstyr

opbevares i reservoiret oven på boksen. Samtidigt pumpes der
et klovbehandlingsprodukt ned i fodbadet. Fodbadet tømmes
automatisk og rengøres med sprøjtedyser, indtil fodbadet er
tilbage i sin hvileposition (lodret). Når Lely Walkway ikke er i brug,
kan dyrene gå frit igennem fodbadet uden at fodbadet bliver
tilsnavset.

Specifikationer
Vægt (kg)

455

Højde (cm)

232

Længde (cm)

230

Bredde (cm)

105

Kapacitet vandbeholder (liter)

240

Kapacitet bad (liter)

210

Længde bad (cm)

200

Nødvendig energi (VAC)

220
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Lely Walk Liquid

Der findes mange flydende produkter, der kan

give hudproblemer på grund af tilstedeværelsen

bruges til klovbehandling. De fleste af disse

af aluminiumsulfat og høj koncentration af

produkter er formalin eller væsker, som indeholder

glutaraldehyd. Lely Walk Liquid kan bruges som et

kobbersulfat, som kan udgøre en risiko for

bad eller en spray, så både besætningen og enkelte

sundheden eller er skadelig for miljøet. Andre

køer kan behandles.

produkter indeholder antibiotika og kræver
dyrlægetilsyn, hvilket resulterer i store omkostninger.
Lely Walk Liquid er et desinfektionsmiddel, der er fri
for kobber eller andre tungmetaller samt formalin.
Så der er ingen belastning for brugerens sundhed og
det omgivende miljø.
Da produktet ikke irriterer, kan køerne gå igennem
badet uden at føle smerter. Så der vil ikke være
trængsel under malkningen ej heller køer, der
ikke er villige til at besøge malkerobotten. Det gør
hornlaget stærkere og giver det en bedre tilstand,
idet der ikke er fare for, at hornet skal tørre ud eller
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Det automatiske brugervenlige Lely Walkway-fodbad vil også
sætte landmanden i stand til at bruge fodbadet noget oftere,
hvilket har en positiv effekt på besætningen klovsundhed.

Staldudstyr

En sund og rolig besætning

Et automatisk/permanent fodbad giver en roligere besætning,
hvilket passer perfekt med Lelys vision!

Brugerne siger:
“Det innovative design af fodbadet til klovenes pleje gør
det behageligt for køerne og effektivt for landmanden”.
Holland
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Lelys behandlingsboks – kontrolleret og
sikker behandling af dine køer
Denne unikke behandlingsboks er blevet udviklet med det ultimative mål, at en enkelt
person skal være i stand til at gøre en ko klar til behandling på bare et minut. Den giver
dig enestående god arbejdsplads og muliggør hvilken som helst behandling af koen på
en let, professionel og sikker måde.
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Nøglefordele
Multifunktionel anvendelse
Lelys behandlingsboks har et hejseværk såvel som et løft
til ben og hoved. Foruden klovbehandling og kirurgi, er
Lelys behandlingsboks velegnet til kunstig inseminering og
goldko-terapi og passer perfekt sammen med automatiske
malkesystemer.
Frontlågen forhindrer dyrene i at gå lige igennem. Mavebåndet
er lavet af fleksibelt materiale og tilpasser sig selv til koens
bryst. Yderligere komfort opnås ved som tilvalg at bestille en
gummimadras til Lelys behandlingsboks.
Den ideelle placering af Lelys behandlingsboks i stalden er i
separationsområdet efter robotten. Desuden tilråder vi at placere
Lelys behandlingsboks på en betonflade, der er længere end
boksen, og som giver koen mulighed for at træde ud på en sikker
og bekvem overflade, når den går ud igen.

• Holdbar og solid konstruktion.
• Køerne står stille hele tiden, nemme
at komme til og synlige for enhver
behandling.
• Nem adgang til koen fra alle boksens
sider giver dyrlægen et optimal sted at
arbejde.
• Alle behandlinger er mulige:
klovbehandling, injektioner,
udskylning/kunstig ægtransplantation,
yverbehandlinger, indsættelse af
piller efter kælvning, øremærkning,
sårbehandling, medicinsk kirurgi,
kejsersnit, løbemaveudskiftning.
• Let at komme ud af boksen ved at åbne
frontlågen.

Staldudstyr

Specifikationer
Dimensioner
Længde (mm)

2.361

Højde (mm)

1.889

Bredde (mm)

1.460

Vægt (kg)

420

Platformens størrelse
Længde (mm)

3.200

Højde (mm)

250

Bredde (mm)

1.100

Motorspecifikationer*
3-faset motor
380 V
1,10 kW
*) Lelys behandlingsboks kan bestilles med og uden
el-motor.
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Frontlågen
Designet af frontlågen
tilskynder koen til at gå ind i
boksen og holder den sikkert
på plads, indtil behandlingen
er færdig.

El-motor
Som tilvalg fås en el-motor til
at gøre det hele let at bruge
for behandleren.

Mavebåndet
Det selvjusterende fleksible
mavebånd er konstrueret til
at yde optimal ko-komfort og
sikkerhed.

Hængslede paneler
En serie af hængslede paneler
muliggør, at alle sider kan
være fuldt åbne, hvilket giver
fuld adgang til koen.

Frontlågen
Frontlågen er konstrueret, så
det er let at komme ud efter
behandling.

Benløft
Benløftesystemet holder
benet med et blødt reb, så
det er behageligt for koen.

Lely Essentials Claw Care

Lely Essentials Claw Care er et koncentreret
desinfektionsmiddel mod bakterier og svampe, der
kan bruges som spray i fortyndet form på køernes
klove. Lely Essentials Claw Care indeholder kvaternære
ammoniumsforbindelser (QAC’er), glutaraldehyd,
kobbersulfat, zinksulfat og aluminiumsulfat. Koen
hove desinficeres af QAC’erne og glutaraldehyden.
Kobbersulfatet, zink- og aluminiumsulfatet forbedrer
tilstanden af hornet på klovene.
Brug:
• Spray Lely Essentials Claw Care på rengjorte klove,
der er uden sår.
• Koncentration: 15%.
• Kontakttid: 5 minutter.
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Indgangen
Bred nok til at både kødkvæg
og malkekvæg let kan
behandles.
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Lely Commodus-sengebåsen – giver køerne
maksimal dyrevelfærd
Dyrevelfærd, komfort og sunde, produktive køer er faktorer, der hænger nøje sammen.
Sengebåse, der byder på den højeste komfort og gode adgangsforhold til at kunne lægge
sig ned, bruges mere og mere og i længere perioder, hvilket har en positiv indvirkning
på mælkeproduktionen. Lely har fuldstændig gendesignet sengebåskonceptet og lavet
en dyrevenlig sengebås: Lely Commodus-sengebåsen.
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Fleksibilitet på alle måder

Nøglefordele

Commodus-sengebåsen guider let køerne ind på plads og giver dem
al mulig komfort. Med den fleksible fastgørelse af sengebåsene, kan

• Høj ko-komfort.

Commodus-sengebåsen ikke skade køerne, hvis de skulle ramme den.

• Køerne fuldstændigt frie.

Denne fleksible fastgørelse vil også afbøde et sammenstød, når en ko

• Let at installere.

rejser sig op fra en akavet stilling. Commodus-sengebåsen er en ledende

• Kan justeres.

sengebås snarere end en fastgjort. Dette intelligente koncept gør det

• Fleksibel.

også muligt for en ko at indtage en liggestilling, der er næsten lige så

• Positiv indvirkning på

fri, som hvis den var ude på marken. Der er ingen sidebarrierer, der kan

mælkeproduktionen.

trykke koens ryg, og den forreste del af sengebåsen giver masser af
plads til hovedet, hvilket er nødvendigt, når den skal lægge sig ned og
rejse sig op.

De vigtigste ting med hensyn til dyrevelfærd

Specifikationer

Det er hurtigt og let at opstille Lely Commodus-sengebåsen.
Commodus-sengebåse kan også hurtigt fjernes uden brug af værktøj.

Bredde

Indstillelig fra

Lely Commodus-sengebåsen er opbygget med en afrundet, fleksibel

båsopdeler

minimum 102 cm

brystplanke, med lang levetid. Brystplanken vil ikke hæmme koen på

Vægt af

16,60 kg

nogen måde, men guide den til at lægge sig det rigtige sted. Koen

båsopdeler

kan også let lægge forbenene hen over brystplanken uden at komme

Underlag

Madras, dybstrøelse

til skade. Med den høje position af barriererne mellem sengebåsene

(sand, savsmuld osv.),

er det meget lettere at anbringe strøelse, såsom halm og savsmuld,

gummi

og rengøring af sengebåsene er langt lettere end ved traditionelle
båse. Det er også lettere at udskifte eller anbringe madrasser med
brystplankekonstruktionen. Lely Commodus-sengebåsen har alle
egenskaberne til den bedste dyrevelfærd, komfort, adgangsforhold
og hygiejne.
Staldudstyr
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Lely Essentials Bedding
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Køer ligger ofte ned, når de tygger drøv. Det er

desinficeret. Med sine gode desinficerende og

vigtigt, at strøelsen er ren og tør, for at der kan

udtørrende egenskaber hjælper produktet med

opnås optimal komfort og god hygiejne. Følgende

at reducere antallet af bakterier i sengebåsen.

Consumables-produkter kan hjælpe dig med at nå

Lely Essentials Bedding-Des er let at fjerne igen,

disse mål.

hvis der skal ske noget andet.

Lely Essentials Bedding-Des, et enestående produkt

Lely Essentials Bedding-Dry er et pulver, der er

på markedet i dag, er lavet specielt til at holde

specielt udviklet til at holde strøelsen tør og

sengebåsene og madrasserne tørre og desinficerede

behagelig at ligge i. Det er let at drysse pulveret

for køerne. Lely Essentials Bedding-Des er et pulver,

ud, og det har en enestående klæbeevne til

der indeholder salicylsyre og mineralske salte. Det er

væske og ammoniak. Desuden virker det i lang

let at drysse pulveret ud, og det har en enestående

tid (48 til 72 timer), og reducerer muligheden for

klæbeevne til væske og ammoniak. Desuden virker

at bakterierne skal brede sig. Strøelsen har også

det i lang tid (48 til 72 timer), så sengebåsene

en behagelig duft i længere tid. Lely Essentials

forbliver mere tørre i længere tid samtidig med,

Bedding-Dry er let at fjerne igen, hvis der skal

at eventuel mælk, der drypper fra patterne, bliver

ske noget andet.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Staldudstyr
79

Lely Compedes-soft bed – den naturlige
madras
I moderne landbrug er kokomfort et nøgleord. Derfor skal stalden repræsentere et
naturligt miljø for køerne. Komforten med Lely Compedes-soft bed giver koen frihed
til at lægge sig ned uden stress og giver den mulighed for at udvise naturlig adfærd,
hvilket vil forbedre mælkeproduktionen. Med Lely Compedes-soft bed vælger du et
velgennemtestet produkt med lang levetid, der allerede har været brugt på gårde i
mange år.
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Specifikationer
Dette specielle skumplastunderlag af polyuretan (20 mm tykt),
der lægges løst på staldgulvet, er på alle sider omgivet af en fast
gummimåtte. Den bagerste del af måtten har knopper og mønster
på undersiden i en bredde af 25 cm. Af samme grund har måtten en
hældningsvinkel på ca. 1,50% på denne bagerste del.

Forbedrer klovsundheden
Klovsundheden vil blive bedre, da et mere komfortabelt underlag vil
give mindre stress på klovene og leddene. Dertil kommer, at køerne
vil nyde fodfæstet og den bløde overflade, når den lægger sig ned og
rejser sig op på en naturlig måde.

Til nye og eksisterende stalde
Lely Compedes-underlaget er en unik ko-madras, specielt udviklet
til den moderne landmand og består af en stærk gummimåtte
med et indbygget skumgummiunderlag. Den vandfaste,
ikke-porøse overdel i kombination med skumgummiunderlaget
givet et højere komfortniveau, meget stor anvendelighed samt
let at tage i anvendelse og rengøre. Med sit velgennemtænkte
design passer det ind i nye stalde såvel som i renoverede projekter.
væskebarriere, der resulterer i mindre vedligeholdelsesudgifter og en
væsentlig forøgelse af hygiejnen.

Let at tage i brug og vedligeholde

Dimensioner

Monteringsinstruktionerne er detaljerede og forståelige.

• Tykkelse: 32 mm.

Installationen er let og kan foretages af landmanden selv. Måtterne

• Længde: 183 cm.

er installeret side om side og fastgjort på forsiden med 3 bolte på

• Bredder: 110, 115, 120 og 125 cm.

Staldudstyr

Compedes-soft bed er let at holde rent og har en enestående

bestemte steder. De kan bruges igen, fordi fjernelse ikke forvolder
ødelæggelse. Der kræves ingen vedligeholdelse af måtterne, for at de
kan forblive komfortable.

Lelys Compedes-underlag er DLG-testet.
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Kundeservice
Lelys enestående service fokuserer på at forstå og agere rigtigt til vore kunders
behov. Gennem vore lokale Lely-Center-distributionsnetværk tilbyder vi præventiv
vedligeholdelse, rådgivningsservice og 24/7 nødservice. Vore specielt uddannede,
veludstyrede serviceteknikere med stor erfaring vil være hos dig på næsten ingen tid
når som helst, du har brug for assistance. Naturligvis gælder det samme arbejdsprincip
service på vores dele. Via Lelys finansieringsprogram tilbyder vi dig mulighed for fleksibel
finansiering af vores produkter, der opfylder dit individuelle behov.
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Lelys service

LELY SERVICE

Hvis du vælger et Lely-produkt, vil du nyde den fred og ro i sindet, der kommer
med vores enestående support-system. Side 84.

Lelys originale sliddele

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Omfattende testning og en holdbarhed, der indfrier vores kvalitetsmålsætning,
er hvad du får, når du vælger Lelys originale sliddele. Side 86.

Lely Finance

LELY FINANCE

Med vores Lely Finance program giver vi kunder over hele jorden den bedst
mulige finansielle løsning for at hjælpe dem med at blive ejere af Lelys udstyr.
Side 88.

Kundeservice
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Lelys service – du kan stole på os
Hvis du vælger et Lely-produkt, vil du få den fred og ro i sindet, der kommer med vores
enestående servicesystem. Engagerede specialister i vores lokalafdelinger – Lely Center –
vil lære dig og dine problemer at kende. De vil sørge for værdifuld assistance, lokalt
kendskab, hurtig respons i tilfælde af afbrydelser og omfattende ekspertise vedrørende
alt Lelys malkeudstyr.
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Lely Center konceptet – engageret
og professionelt

Vores certificerede serviceteknikere er til rådighed

Vi vil gerne holde Lely-organisationen så

tænk globalt, arbejd lokalt, er vores Lely Center

‘mager’ som mulig med fortsat hovedfokus på

placeret tæt på mælkeproducenterne der, hvor de

forskning og udvikling af nye koncepter til dig

bor. Dette ideelle udgangspunkt bevirker, at de kan

som mælkeproducent. I modsætning til andre

forsyne mælkeproducenterne med et omfattende

distributionsmodeller har Lely Gruppen udviklet

udvalg af Lelys produkter og serviceydelser, der

Lely Center-koncept for at sikre tilstedeværelsen

er skræddersyet til deres særlige behov. Vores

af professionelle salgs- og servicecentre for Lelys

ekspertkonsulenter med praktisk erfaring garanterer

produkter på lokalt plan over hele jorden. I alle

optimering af netop din besætnings ydelser, og

vore Lely Center arbejder vi konstant på at optimere

sørger således for, at du får de optimale fordele

vores ydelser. Vi garanterer for, at alle vores

ud af at bruge vores produkter og serviceordning.

serviceteknikere er up-to-date vedrørende de nyeste

Vores lidenskab for innovation standser ikke med

teknikker. Hvert år bliver de instrueret og testet på

de tekniske egenskaber ved vores produkter, men

deres faktiske viden, som det er foreskrevet af vores

fortsætter langt ud over dette og omfatter alle

Lely-Akademi.

praktiske og ledelsesmæssige aspekter på din gård.

24 timer i døgnet/7 dage om ugen. I vores filosofi:

Kundeservice

Brugerne siger:
“Jeg vælger ikke kun deres produkter, men jeg

“Det er let at se, at disse serviceteknikere er

vælger også den mest pålidelige 24/7 service, som

certificerede”.

Lely yder”.

Irland

Australien
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Lely Original – kvalitetsmærket for Lelys
reservedele
For at forøge hygiejnen, forhindre uforudsete nedbrud og uforudsete udgifter til
Lelys Astronaut-malkerobot er det vigtigt hyppigt at udskifte de vigtigste sliddele.
Der er blevet udviklet et særligt udvalg af Lelys originale sliddele til Lelys Astronautmalkerobot. Dette udvalg af produkter kan du let selv udskifte, uden at du har brug for
hjælp af en tekniker. Lelys pattegummi og Lelys børster er blevet omfattende testet med
hensyn til påvirkninger ved brug af Astri-rengøringsprodukterne. Dette sikrer kvaliteten
af sliddelene og dermed din robot.
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Lelys kasse med forbrugsvarer
Lelys kasse med forbrugsvarer indeholder de mest relevante sliddele, som
man altid skal have på lager på gården. Denne boks indeholder sliddele,
der skal udskiftes mindst én gang om året for at overholde det højeste
hygiejneniveau. Lelys boks med forbrugsvarer fås til både A4, A3 og A2
Astronaut-robotterne.
Pattegummi

Lely råder til at skifte pattegummi af silikone
efter 10.000 malkninger. Udskift pattegummi i
god tid for at undgå utætheder med mulighed
for yverinfektioner. Pattegummiet fås i
forskellige størrelser.

Mælkefiltre

Lely anbefaler at skifte filtrene 3 gange om
dagen ved hver hovedvask.

Pattekopsnore

Udskift snorene én gang om året.

Rengøringsbørster

Lelys børster har forskellige hårtyper med
spiralform for at sikre stimulering og rengøring.
Undersøg børsterne regelmæssigt, og udskift
dem mindst én gang om året.

Silikone duploslanger

Duplo-slangerne er en af transportvejene for
mælken. Hygiejne inde i slangerne er vigtig for
opnåelse af god mælkekvalitet. Udskift dine
slanger mindst én gang om året.

Kassetten med

Vedligeholdelse og udskiftning af vakuummuffer

sleeves*

bliver lettere og lettere takket være den
nyudviklede pulsator.

*) Kun for Lely Astronaut A4.

Lelys originale dele kan også bestilles separat, når man har brug for dem.

Brugerne siger:

Kundeservice

Desuden tilbyder Lely et stor udvalg af andre originale sliddele.

“I kombination med 24/7 service
og den kvalitet, vi kender fra Lely,
er mit system hele tiden up-to-date
og driftssikkert”.
Spanien
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Lely Finance – kapital til at starte en
virksomhed og få den til at vokse
Vores indsigtsfulde forretningsspecialister er klar til at forsyne dig med de finansielle
produkter og serviceydelser, du har brug for, til at indfri din forretningsmæssige
målsætning og gøre dig konkurrencedygtig. Lely Finance tilbyder dig muligheden for
at anskaffe det mest innovative malkeudstyr med anvendelse af den mest fordelagtige
finansielle løsning.
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Fleksibel finansiering

Nøglefordele

Vi tilbyder mange finansielle løsninger for på bedst mulig måde at
indrette os efter dine bedriftsmæssige behov og din likviditetssituation.

• Lave månedlige ydelser.

Lely Finans tilbyder dig mulighed for at bruge malkeudstyret,

• Skattefordele.

sædvanligvis med en forudbetaling, der fungerer som din

• Finansiering uden for balancen.

udbetaling. Det vil sige, at du kan få dit udstyr nu og minimere dine

• Den nyeste teknologi er altid en

opstartsomkostninger. Lely Finans kan også finansiere dit køb, hvis du

valgmulighed.

ønsker at eje udstyret. Vi tilbyder forskellige faste vilkår, betalinger og

• 100% finansiering.

betalingsformer.

• Bevarelse af kapital.

Finansiel leasing

• Faste rater.
• Opretholdelse af kredit.

Hvis du ønsker at eje dit Lely-udstyr, men søger en måde at sprede

• Fleksibilitet.

investeringen på over flere betalinger i en længere tidsperiode, skal du

• Muligheder for køb og fornyelse.

vælge den finansielle leasing. Når kontrakten udløber, anviser du en
køber af Lely-udstyret. Med anvendelse af den finansielle leasing bliver
udstyret opført i dit regnskab med henblik på afskrivning.

Brugerne siger:
“Man ved præcist, hvad omkostningerne
beløber sig til, og man er i stand til at
arbejde effektivt”.
Danmark
“Det er vidunderligt at vide, at man er
i stand til at opdatere hver 5. år med
det seneste højteknologiske udstyr”.
USA

Kundeservice
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Notater
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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 og Welger er registrerede varemærker i Lely Gruppen. Retten til at bruge disse navne tilhører
alene virksomhederne i Lely Gruppen. 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.
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