Det er første gang jeg har
prøvet det. Jeg har i dag
8 robotter der malker over
2 tons om dagen.
Lars Christoffersen

Ydelsesstigning med færre robotter
Efter 13 år med Lely Astronaut A2 malkerobotter, skiftede Lars Christoffersen på Kildegård ved Ørbæk på Fyn i
februar 2017 sine 12 robotter ud med 11 nye Lely Astronaut A4 malkerobotter. En beslutning der ikke var svær
at tage, og som efter blot få måneder har givet en større ydelsesstigning end forventet.
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Ny hverdag
Lars Christoffersen, Kildegård ved Ørbæk

Da robotterne blev udskiftet gik der
også kun nogle få uger til ydelsen
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- Efter vi har byttet robotterne,

beslutte, at de skulle skiftes ud med 11

har vi fået en helt anden hverdag.

nye Lely Astronaut A4 malkerobotter.

Vi er begyndt at bruge Lely MQC-C

- Da jeg så Astronaut A4 robotterne
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KILDEGÅRD
• Lars Christoffersen, 6. generation
• 640 SDM + kalve og opdræt
• 11 Lely Astronaut A4 malkerobotter
• Ydelse: 11.000 kg pr. ko pr. år
• 5 ansatte
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