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Du får mere tid til at tage dig af dine

Som enhver mælkeproducent har du

Forestil dig, hvordan din bedrift kan

køers behov med automatisk malkning.

brug for et solidt investeringsafkast.

yde det bedste. Hvad er vigtigt for dig

Husk på de fem regler for

og din bedrift?

rentabel malkning.

Automatisk malkning

“Det handler ikke om at arbejde
mere eller mindre – det her system
gør, at jeg kan arbejde smartere.”

Gør en forskel

www.lely.com
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“Automatisk malkning giver
frihed til landmanden og koen.”

Brug tiden der, hvor du kan tilføje værdi
Torben Hørlyck Jørgensen
Vandel
“Vi valgte malkerobotter fordi jeg kunne mærke,
at det var fysisk krævende at malke 2 gange
hver dag i malkesystemet. Når man malker med
automatisk malkesystem, så har køerne frihed
til at blive malket, og til at æde og hvile når de
vil, og det passer godt ind i både køernes og mit
system. Med et automatisk malkesystem sparer
man tid i stalden, og den tid kan man bruge på
at optimere andre dele af produktionen.”

Dine færdigheder som mælkeproducent kan bruges bedre på
andre ting. Humlen er at identificere, hvad man er god til – og
hvad man kan lide. Hvor ligger ens kvalifikationer og passion?
Måske er du mest interesseret i at drive dine græsmarker. Eller
måske holder du mere af avlsdelen, lige fra at vælge avlstyre
og at identificere køer i brunst, til håndtering af goldkøer og
kælvning. Nogle mælkeproducenter kan bedst lide at justere på
køernes rationer og at optimere fodereffektiviteten.
Forestil dig at have mere tid til at kunne fokusere på de
områder, hvor du kan se muligheder – måske er det disse
opgaver, som du har mest erfaring med eller holder mest af.

Og forestil dig så den ekstra tilfredshed ved jobbet, når du
udfører opgaven godt og forbedrer effektiviteten. Du kan
opbygge en forretning, som du er stolt af.
Det vigtigste er, at du har fleksibiliteten til at kunne lade dine
folk beskæftige sig med de opgaver, hvor de kan tilføre mest
værdi. Arbejdsopgaver kan tildeles på ny, og driftsledelsen
kan målrettes og skræddersys efter din besætning og
forretningsbehov.

Hvor gør du en forskel?
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“Vores yversundhed er
markant forbedret efter vi
har skiftet fra A2 til A5.”

En dag i en
Astronaut-brugers liv
Torsdag morgen
7.30
15 minutter
• Kontrollér, om alt er OK i stalden.
• Kontrollér Lely T4C InHerd-opgaver for køer,
der kræver opmærksomhed.
• Inddriv tre køer til malkning, og skrab båsene.
• Skift mælkefilter, og rengør hurtigt robotten.
• Følg op på to køer, der kræver opmærksomhed.

8.00

50 minutter

• Giv køerne frisk foder.
• Spred frisk strøelse i båsene.
• Giv kalvene foder.

Faste rutiner for et bedre landbrug

9.00

10 minutter

• Undersøg og behandl de køer, der er ført til
goldning og inseminering.

Med automatisk malkning skal du ikke bruge
tid på selv at udføre manuelle opgaver, der skal
udføres i en malkestald. Du får mere tid til at
tage dig af dine køers behov.
Mere tid til dine køer
Du kan hente den største effekt fra automatisk malkning ved
at gå fra at skulle malke to eller tre gange dagligt til at opnå
en bedre arbejdsgang. Du får tid til at fokusere på den enkelte
ko, og du kan bruge mere tid, hvor der virkelig er brug for
det, og hvor du virkelig kan tilføje værdi til din bedrift. Din
driftsledelse bliver mere målrettet. Din tid bliver brugt bedre.
Du tager dig bedre af dine køer.
Når du starter arbejdet, kan du straks se, hvordan udbyttet
sammenlignes med de ugentlige gennemsnit samt overvåge
foderforbruget. Du kan straks se køer i brunst, og eventuelle
køer med problemer. Derfor kan du planlægge din arbejdsdag
og prioritere de køer, der har brug for din opmærksomhed.

Oplysninger i realtid
Alle disse oplysninger er tilgængelige gennem Lely T4C InHerd,
allerede før du har forladt huset. Og fordelene ved Lely T4C
InHerd fortsætter dagen lang. Du kan se alt, der relaterer sig
til dine køer på din smartphone. Du behøver ikke at være på
kontoret – du driver ikke landbrug ved tastaturet. I stedet
har du adgang til oplysningerne, når du er blandt køerne,
og det betyder, at handlingerne bliver husket og kan noteres
samtidigt. Du behøver ikke at kunne huske detaljerne. De er
allerede i systemet via InHerd på smartphonen.

Tid til andre aktiviteter.

16.30

• Kontrollér Lely T4C InHerd-opgaver for køer,
der kræver opmærksomhed.
• Inddriv tre køer til malkning.
• Skift mælkefilter, og rengør robotarmen.

Forbedret fodereffektivitet
Disse oplysninger forbedrer diagnose – hurtig registrering af
eventuelle problemer betyder, at du og din dyrlæge kan reagere
hurtigt. Resultatet er en mere målrettet og ‘proaktiv’ omsorg
for køerne. Og hvis omsorgen for køerne forbedres, så vil deres
produktivitet også stige. På langt sigt fører det til en forbedring
i effektiviteten.

60 minutter

• Kontrollér, om alt er OK i stalden.

• Rengør båsene, og behandl køer der kræver

Onsdag aften
18.00
<5 minutter
• Alle kohåndteringer er planlagt i Lely T4C under
automatiske ruteføringsopgaver, så de køer der

opmærksomhed, i separationsområdet.
• Kontrollér TC4 Office, og planlæg næste dag.
• Giv kalvene foder.

til separationsområdet den pågældende dag og

Torsdag aften
22.00
15 minutter

tidspunkt. I morgen er det “goldningsdag”, og denne

• Kontrollér, om alt er OK i stalden.

aften viser en ko de første tegn på brunst.

• Rengør mælkefilteret.

har brug for kohåndteringer føres automatisk

LELY ASTRONAUT
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“Vi har sparet 2 timer pr. vagt
på grund af den forbedrede
besøgsadfærd.”

Kontrollér input,
optimer output

De fem regler
for rentabel
malkning

Automatisk malkning giver dig
kontrol over malkeomkostningerne.
Det er en fast omkostning – der er
ingen variabler, som arbejdskraft
eller nedbrud. Det er forudsigeligt,
og det er nøglen til at kontrollere
omkostninger og god økonomisk
planlægning.

1

Køernes frihed
og valg

Afkast af din indsats

Forbedret sundhed og velvære

Investering i nyt udstyr og implementering af et nyt system
skal kunne retfærdiggøres for enhver mælkeproduktion.
Som producent skal du sikre, at du kan se et godt afkast på
dine investeringer. Med automatiske malkesystemer forøges
mælkeudbyttet som regel, og producenterne kan forvente
at se den højeste levetidsproduktion pr. ko. Det skyldes, at
køerne bliver malket oftere via det automatiske malkesystem
– 2,7 gange om dagen i gennemsnit. Forbedrede indtægter
fra besætningen drives af reducerede arbejdsomkostninger
og mere mælk. Og en Lely Astronaut kan forvente at forøge
udbyttet med mellem 10 og 20 % uden en stigning i antallet
af kvæg.

Øgede indtægter kan være resultater af øget kvægsalg, især
salg af ekstra kvier. Hvis dette skal opnås, skal man have
en mindre udskiftningsfrekvens i besætningen gennem
bedre kosundhed, som til gengæld betyder færre ufrivillige
nedslagtninger. En Astronaut bidrager til bedre sundhed og
velvære med færre køer med halthed, skader eller problemer
med mastitis. På længere sigt forbedrer disse fordele
investeringsafkastet for Lely Astronaut.

2

4

Køer kan godt
lide ensartethed

3

Individuel
behandling

Ensartet input og output
Når man er mindre afhængig af arbejdskraft og kender
Astronautens løbende omkostninger sammen med et mere
ensartet og forudsigeligt mælkeudbytte, opnår forretningen en
stabil likviditet.

Optimer
kosundheden

5

Mælk skal håndteres med omhu

Giv køerene et stressfrit miljø
med fred og ro, så de kan give
udtryk for deres naturlige
adfærd.

Lad dine køer udvikle deres
egne individuelle rytmer,
der passer til deres behov og
laktationsstadie.

Hver enkelt ko er unik og
har derfor brug for at blive
behandlet individuelt.

Køernes præstation
optimeres, når de er sunde.
Sundhedskrav skal efterleves.

Mælk er en værdifuld men
letfordærvelig vare og skal
håndteres med omhu, for at
opretholde kvaliteten.

Med fri kotrafik bestemmer
koen selv, hvornår den vil
spise, drikke, ligge ned eller
blive malket. Derfor skal der
være masser af plads omkring
malkerobotten, så koen har fri
adgang til at blive motiveret
til at blive malket. Der må ikke
være nogle smalle eller blinde
gange. Koen skal opfordres –
ikke tvinges.

Køer bryder sig ikke om
forandring, så et stabilt og
selvlærende malkesystem
er et vigtigt element for en
rentabel malkning.
Automatiske malkesystemer
lader hver enkelt ko
udvikle en ensartet rutine,
der passer til dens egen
individuelle rytme, behov og
laktationsstadie.

Den optimale malkeprocess
imødekommer behovene for
hver enkelt ko, hver enkelt
yver og hver enkelt kirtel.
Automatisk malkning gør det
muligt, nemt at skræddersy
malkningen, så den passer til
forskellige behov.

Automatisk malkning
identificerer hurtigt eventuelle
abnormiteter i mælken eller
i koens adfærd, som kan
indikere sundhedsproblemer.
Denne ‘tidlige advarsel’
betyder, at forebyggende
trin og behandlinger kan
sættes i værk så hurtigt som
muligt – og før problemerne
bliver kliniske.

Timing betyder alt, når det
gælder malkning – for at
sikre, at mælkekvaliteten er
på sit højeste hvad angår fedt
og protein. Forebyggelse af
mælketab under malkning
maksimerer også mælken i
tanken. Mælken bør bevare
sin høje kvalitet, som når den
forlader yveret.
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“ Optimal har en forskellig betydning
fra landmand til landmand.”

Fordelen ved lokalt kendskab
og support døgnet rundt
Lely Center er din lokale partner i automatisk
malkning. I løbet af årene har Lely opbygget
et omfattende netværk af specialister, og har
kombineret deres erfaring inden for automatisk
malkning med lokalt kendskab. Deres største
formål er at hjælpe dig med at få alle fordelene
ved dit Lely-udstyr.

Gør det rigtigt første gang

Regionalt kendskab og erfaring

Mælkeproduktion ligger i vores dna

Alle Lely Center supporteres på verdensplan af nationale eller
regionale organisationer, der kontrollerer kvaliteten af den
service, der tilbydes og som er tilgængelig, hvis din forespørgsel
kræver omgående indsats. Din forespørgsel håndteres hurtigt
og effektivt af de rigtige personer. De har færdighederne og
erfaringen til at gøre det rigtigt – første gang.

Dit Lely Center overvåger hele processen – som starter med
en problemfri opstart og efterfølges af regelmæssige besøg
hos dig for at se, om din besætning yder sit bedste. Med flere
installerede systemer i dit område, har de aktuel viden om
eventuelle regionale udfordringer eller problemer og kan
imødekomme dine behov.

Mange af Lelys ansatte har selv en landbrugsbaggrund.
De forstår, hvordan bedrifter fungerer, og de får undervisning
hvert år og bliver testet i deres viden. Pålidelighed og
ekspertise til at hjælpe både nye og eksisterende kunder er
tilgængelig hele døgnet alle ugens syv dage.

Ro i sindet
En fælles rejse

Dedikeret support om automatisering

Når du nærmer dig overgangsfasen, så tænk på, at du ikke er
den første. Faktisk har mere end 15.000 landmænd prøvet det
før dig. Og alle disse erfaringer ligger i den support, som du får
fra dit Lely Center, så du kommer igennem en fejlfri installation
og opstart.

Husk, at du får fuld adgang til Lelys certificerede teknikere
gennem dit lokale Lely Center. Deres kendskab, hjælp og
support er tilgængelig døgnet rundt for at sikre, at din
Lely Astronaut spiller en integreret rolle i optimering af
produktivitet og rentabilitet for din bedrift.

Ro i sindet er det vigtigste ved alle daglige aktiviteter. Det
betyder, at man er i stand til at kunne stole på medarbejdere,
maskiner og en solid partner mht. servicering og support af dit
vigtigste udstyr. Det er godt at vide, at bag din Lely Astronaut
er en organisation, du kan stole på. Hvad end der sker.
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Lely Astronaut

Det mest brugervenlige
malkesystem for både
ko og landmand
Køer opnår fordele ved robotmalkning. De bliver mere afslappede og sunde, og belønner
dig med mere mælk. Alt sammen fordi systemet passer meget bedre til deres behov, og
giver dig tid til virkelig at kunne give køerne opmærksomhed. Det er simpelthen det bedste
system til malkning af dine køer. Med tanke på dette skal man kun kigge efter den robot
med den bedste præstation, som også er mest pålidelig og som tilbyder en yderst acceptabel
pris pr. liter.
Robotsystem med den bedste præstation

Gradvis vækst
Man kan planlægge en udvidelse af en
mælkeproduktion, som så kan implementeres
over længere tid. Dette kan gøres med en
trinvis fremgangsmåde, så processen kan
håndteres mht. finansiering og effektivisering
af arbejdskraft.
Malkerobotter passer helt perfekt til dette, fordi
malkekapacitet og investering kan vokse på linje med
væksten og antal malkekøer. På den måde undgår man
store investeringer i malkestald og venteområde for at have
tilstrækkelig malkekapacitet på et senere tidspunkt.

Koen er den mest afgørende faktor i ethvert malkesystems
præstation. Astronauten forstår køerne og behandler
hver enkelt af dem på den bedste måde, og den giver den
nemmeste adgang og den mest kovenlige boks for at sikre,
at koen kan lide at besøge robotten. Børsterne sikrer den
bedste forbehandling og stimulering, mens malkeprocessen
er skræddersyet til hver enkelt kirtel. Håndteringssystemet
arrangerer automatisk de ideelle malkeintervaller. Dette
sikrer god yversundhed og godt mælkeudbytte. Der tilbydes
vitale ko- og mælkedata som nyttige oplysninger, så
landmænd kan reagere så tidligt som muligt.
Fra I-flow til den mest nøjagtige hybridarm. Fra alle
sensorer tæt på yveret til tilpasset pulsering. Astronautrobotten bruger hvert eneste sekund til at reducere
bokstiden og til at optimere outputtet.

For alle
Et hurtigt overblik under malkning over koens info, eller
hurtige og nemme første malkninger. Lely Astronaut
er nemmere at bruge og forstå end nogensinde før.
Lely har fokuseret på at imødekomme brugernes
krav med væsentlige ændringer af kontrolpanelet
og robotfunktionerne. Systemet byder på trinvise,
enkle instruktioner med nøje overvejede menuer og
tydelige ikoner.

Optimering af fordele og reducering af
omkostninger
Reducering af arbejdskraft ved at fjerne gentagne
arbejdsgange, muligheden for at landmænd bliver mere
fleksible med deres tid samt stigende mælkeudbytte og
kosundhed, er de anerkendte og afprøvede fordele ved
automatisering af malkeprocessen. Lely tilbyder nu disse
fordele til en fast samlet udgift pr. liter, som er så lav
som muligt. Med den nye hybridarm har Lely formået
at reducere energiforbruget med hele 20 %. Systemets
vandforbrug er også reduceret sammenlignet med de
mængder, der bruges af konventionelle malkesystemer.

Kvalitet du kan stole på
Du forventer at kunne stole fuldt ud på dit malkesystem.
Astronaut-robotten består af 25 års intensivt
ingeniørarbejde samt erfaring fra mere end fire
millioner nøje overvågede malkninger om dagen. Dens
design har fokus på oppetid, hurtig vedligeholdelse og
stabil præstation. Alle kvalitets-komponenterne og
robottens detaljer har været en del af det mest intensive
testprogram nogensinde.
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Udviklet i samarbejde med vores kunder...

I-flow

Brugergrænseflade

Det revolutionære I-flow-koncept står
for uovertruffen besøgsadfærd. Køerne
bliver i besætningens trygge rammer.

De nydesignede menuer på kontrol
panelet er mere intuitive og nemmere
at bruge.

Skræddersyet malkning

Nemme første malkninger

Børster til forbehandling

Hybridarm

Lely T4C og T4C InHerd

Driftssikkerhed

Kirtelbaseret pulsering, automatiske
malkeintervaller og individuel aftagning
gør Lely Astronaut i stand til at malke
hver enkelt ko i henhold til koens
specifikke behov.

Denne nyudviklede funktion er nem for
landmanden og afslappende for koen.
Før blot armen tæt på yveret, når koen
malkes første gang.

Børsterne fjerner snavs og gødning fra
patterne og den nederste del af yveret.
Det er også den bedste stimulering, så
mælken løber til.

Den nye støjsvage arm og dens
nøjagtighed gør robotten mere
menneskelig og kovenlig end
nogensinde før.

Det smarte managementsystem
udvikles løbende og præsenterer
nøgletal på en klar og tydelig måde.

Aldrig før har Lely introduceret en mere
gennemtestet Astronaut. Alle anvendte
teknikker er blevet udsat for ekstremt
hårde forhold.
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Lely Astronaut A5

Fremskridt i teknologien

Den nye hybridarm
Princippet bag Lelys robotarm har vist sig
at være den mest intelligente løsning til
håndtering af malkeprocessen. Armen befinder
sig under koen under hele malkeprocessen og
reagerer hurtigt, hvis en pattekop falder af,
så koppen forbliver ren. Armen følger koen,
så koen opnår mest mulig bevægelsesfrihed
i boksen.
Hybridarmen på den nye Astronaut A5 kombinerer fordelene
ved de elektrisk drevne bevægelser med den støjsvage effekt af
luft. En stor pneumatisk cylinder bærer armens vægt næsten
uden brug af luft, mens de elektriske komponenter bevæger
armen med stor nøjagtighed. Luften i systemet balancerer
den tunge arm og fungerer som stødpude for koens spark, og
beskytter derved det elektriske system.

Kovenlig
• Mere hvile på grund at den støjsvage drift.
• Nemmere malkning vha. præcis og hurtig påsætning.
• Velegnet til enhver ko på grund af robotarmens større
rækkevidde.

Energivenlig
• Meget lavt energiforbrug, når armen er i position.
• Ingen luft ved bevægelse.
• Hurtigere på plads på grund af det mest nøjagtige drev.

Brugervenlig
• Nem første malkning vha. det nye kontrolpanel og armens
nøjagtighed.
• Mere komfort på grund af den støjsvage drift.
• Mindre og nemmere vedligeholdelse på grund af
bedre adgang.

Efter 25 år har automatisk malkning udviklet sig hen
imod et modnet og finjusteret system. Spørgsmålet
var: hvad kan føre robotmalkning til et højere niveau?
Lely tog udgangspunkt i Lely Astronaut A4s præstation
og principper og udviklede næste trin inden for
robotmalkning.

Udvikling under motorhjelmen
A5 har samme succesfulde design som A4. De fleste
ændringer finder man inde i maskinen. Hybridarmen
er den mest synlige ændring, som resulterer i mindre
energiforbrug og mere hvile for koen og landmanden.
Der er sket en masse fremskridt, hvor der er fokuseret på
aspekter som driftssikkerhed, brugervenlighed og nem
adgang (se side 12).

Lely Astronaut A4
Nutidens gennemprøvede malkerobot
I-flowsystemet med den store bås og den fælles centralenhed
var store ændringer, da A4 kom på markedet. Dens naturlige
måde at malke på var en ægte revolution, som resulterede i
den mest driftssikre malkerobot med den bedste præstation
på markedet. Med over 15.000 installerede enheder har
Lely Astronaut A4 skabt imponerende resultater ved at
forbedre livet for mange køer og landmænd.
Siden introduktionen i 2010 har Lely løbende forbedret
Astronaut A4-robotten. De mange enheder, den fuldt udviklede
teknologi og komplette udvikling gør Astronaut A4 til den mest
gennemtestede robot nogensinde.
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Optimer klovsundhed
Tilvalg: Klovsundhed
God klovpleje er vigtig for køernes velfærd og for
mælkeproduktionsbedrifterne. Køerne skal have sunde
klove for at kunne bevæge sig frit omkring. Med sunde klove
kan koen gøre som den vil i stalden eller på marken; hvile,
spise, drikke eller besøge malkerobotten. Med Lely Meteorkonceptet til klovsundhed bliver klovsundheden forbedret
på en bæredygtig, dyrevenlig og sikker måde.

Hav fokus på
fodereffektivitet
Tilvalg: Foder
Foder er en af de største udgifter på en
mælkeproduktionsbedrift. Giv derfor hver ko dens faktiske
foderbehov, og arbejd efter fodereffektiviteten. Få mulighed
for at fodre mere avancerede rationer kombineret med
flydende fodermidler.

Hav kontrol over yversund
heden
Fokus på yverkontrol

Byg din egen Lely Astronaut
Hos Lely ved vi, at alle mælkeproduktions
bedrifter er forskellige. Din bedrift er unik,
præcis som du og dine mål. Men selvom
moderne mælkeproduktion kan være en
kompleks forretning, så skal der i sidste ende
være mælk i tanken. Brug et øjeblik på at tænke
over din situation. Forestil dig, hvordan din
bedrift kan yde det bedste. Hvad er vigtigt for
dig og din bedrift?

Føj præcision til
reproduktion
Tilvalg: Reproduktion
Du er afhængig af reproduktion for at have styr på din
bedrift. Få et ekstra sæt øjne til at gøre dine køer drægtige.
Føj nøjagtighed til reproduktionen, så bliver du i stand til at se,
hvilke køer, der er i brunst, og du kan inseminere dem på det
rigtige tidspunkt. Det sætter skub i din drægtighedsfrekvens og
sparer dig en masse tid.

Mælk af god kvalitet kommer fra et sundt yver. Få grundigt
indblik i yversundhed og forstå, hvornår der skal handles.
Få udryddet bakterier, og undgå krydskontaminering før
hver malkning. Få styr på din yversundhed, optimer den, og
reducér dine omkostninger.

Understøt din afgræsnings
strategi
Tilvalg: Afgræsning
Afgræsning er den mest naturlige måde, hvorpå koen bliver
fodret. Afgræsning har en positiv indvirkning på koens velfærd
og sundhed. Få sunde, glade køer på marken, mens du har
fuld kontrol over din mælkeproduktion. Græsning er i høj
grad en social forventning, da samfundet forventer at se køer
på marken.

Koens sundhed
Tilvalg: Koens sundhed
Tag dig af dit vigtigste eje: dine køer. Sunde køer reducerer
omkostninger, sparer tid og driver mælkeproduktionen.
Få mere kontrol over koens sundhed, og tag de rigtige
beslutninger med avancerede sensorer og brugervenlig
information. Det sikrer din omsætning.
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“Hierarkiet er blevet mindre, siden
vi installerede Astronaut A5.”

Hvor gør du en forskel?
Nogle mælkeproducenter justerer ved køernes rationer eller optimerer fodereffektiviteten.
Måske kan du lide at fokusere på afgræsning, eller måske holder du mest af avlsdelen ved
besætningsstyring. Hvad enten det er disse opgaver, som du holder mest af eller er bedst til,
så bør du altid bruge dine kvalifikationer, hvor de tilføjer mest værdi.

Kontakt os og hør hvordan vi sammen kan gøre en forskel for din bedrift.
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Få mere at vide
. Lely Center Herrup
Tlf.:    
. Lely Center Rødekro
Tlf.:    
. Lely Center Tarm
Tlf.:    
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