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Kære kunde

Ligesom vi troede, at alt blev normalt igen efter Corona ramte den tragiske situation i Ukraine os 
alle med stor kraft. Vi kan kun håbe på en snarlig fred, da krig ikke bringer os noget godt. 
Vi må også erkende at verden er blevet endnu mere uforudsigelig og kan hurtigt ændre sig. 

Året 2022 startede meget vådt med masser af nedbør og våde marker. Men de seneste ugers 
tørvejr og dejlig solskin får os næsten til at glemme regnen, og endog nogle gange ønske en 
enkelt ugentlig regnvejrsdag 🙂

En god start på 2022 med rimeligt gode mælkepriser i januar–februar og omkostninger 
som ganske vist blev forøget men nok ikke helt i samme tempo. I dag står vi alle med ekstra 
omkostninger pga. bla. forøgede foderpriser, materiale priser hvis vi vil bygge, energipriser som 
tager himmelflugt etc.. 
Hos Lely er vi også under pres naturligvis pga. stigende omkostninger og så ligesom mange andre 
producenter ramt af usikkerheden på forsyningskæderne. 
Vi lægger alt energi i at dette skal påvirke jer som kunder i mindst mulig omfang. 

Og ellers vil vi glæde os til at komme ud og møde jer kunder på diverse udstillinger, dyrskuer, 
udstillinger, demonstrationer og åbne stalde i sommer 2022. 
Bemærk endvidere at vi i 2022 har vores Smart Feeding Truck på rundtur og den kommer også til 
at besøge jeres Lely Center – hold øje med info fra Lely Center om dette. 

God arbejdslyst med forårsarbejdet 🙂

Jan Brøgger Rasmussen
Lely Nordic A/S

Sommerens dyrskuer
og andre arrangementer

Vi glæder os til at byde dig 
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2

farming innovators

www.lely.com

Fra malkestald til
malkerobot

Lely sætter fokus på sikker 
håndtering og opbevaring 
af kemi

3

1

Sikker opbevaring af
kemikalier

Lely sætter fokus på sikker 
håndtering og opbevaring 
af kemi

4

https://www.facebook.com/LelyGroup
https://www.instagram.com/lely_nordic/
https://www.linkedin.com/company/lely-industries-nv/
https://twitter.com/lelyholding
https://www.youtube.com/user/LelyHolding
http://www.lely.com


Vi vil glæde os til at byde
dig velkommen på vores stand 
ved nedenstående 
arrangementer i løbet af
foråret og sommeren. 

Vi står klar til en god snak og en lille forfriskning.

Dato Event Lokation Hjemmeside

17. - 18. maj Nutrifair Fredericia, Danmark www.nutrifair.dk

8. juni Græsland Karup J, Danmark www.græsland.dk

29. - 30. juni Borgeby Fältdagar Bjärred, Sverige www.borgebyfaltdagar.se

30. juni - 2. juli Landsskuet – Dyrskuet i Herning Herning, Danmark www.landsskuet.dk

Sommerens dyrskuer og andre arrangementer
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Overvejer du at skifte din nuværende malkestald ud med malkerobotter? Og har 
du spørgsmål omkring det praktiske og en hverdag med robotter? Så er der hjælp 
at hente på vores hjemmeside: www.lely.com/dk/automatisk-malkning

Her ligger der bl.a. to testimonials med hhv. Per Sørensen fra Glejbjerg og Claus 
Nissen fra Ribe, der fortæller om skiftet fra malkestald til malkerobotter.

Per Sørensen har i 2021 skiftet til 3 A5 malkerobotter, mens Claus Nissen skiftede 
til 3 A5 malkerobotter i 2020. 

Skiftet fra malkestald til malkerobot

Lely A5 Astronaut

Sikkerhed for kvalitetsmælk altid

Kvalitetsmælk i tanken er, hvad alle mælkeproduktionsbedrifter handler om. Hvis du 
vælger automatisk malkning med Lely Astronaut, er du sikker på dette resultat. Fra 
rengøring og behandling af yvere, mælkekvalitetskontroller, mælketransport, afkøling 
og robotrengøringssystemet: Det hele er udviklet for at garantere god mælk.
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Sikkerhed og opbevaring af kemikalier

Lely har valgt at sætte fokus på sikker håndtering og opbevaring af kemi. 
Kemien er uundværlig bl.a. til at opretholde en god hygiejne og mælkekvalitet, 
men kemien kan også være farlig, så det er vigtigt at vide, hvordan 
kemiprodukterne håndteres korrekt - både i brug og ved opbevaring.

I den kommende tid kan du på vores hjemmeside finde tips til sikkerhed 
omkring kemi. Der er oprettet en kemi-blog, hvor vores eksperter på området 
svarer på spørgsmål omkring emnet.

Med dine kommende leverancer af forbrugsvarer vil du modtage en folder, hvor 
du kan se Lelys ”Gyldne regler til kemisikkerhed”, og se  vores sortiment af 
spildbakker og skabe til kemiopbevaring.

Se mere på vores hjemmeside: www.lely.com/dk/rad/lely-consumables/
sikkerhed-opbevaring-vedrorende-kemikalier

Tilmeld dig 
til bloggen 

her

http://www.lely.com/dk/rad/lely-consumables/sikkerhed-opbevaring-vedrorende-kemikalier/
http://www.lely.com/dk/rad/lely-consumables/sikkerhed-opbevaring-vedrorende-kemikalier/
https://www.lely.com/dk/rad/lely-consumables/blog-kemikalieeksperter/
https://www.lely.com/dk/rad/lely-consumables/blog-kemikalieeksperter/
https://www.lely.com/dk/rad/lely-consumables/blog-kemikalieeksperter/
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Afslappede køer er produktive køer. Når dyrevelfærden holdes optimal, giver 
det gladere, sundere og mere produktive køer. Koens sundhed kan forbedres ved 
hjælp af ordentlig hudpleje. Lely Luna børster huden og stimulerer blodomløbet. 
Det giver ikke bare mere afslappede køer, men også en roligere besætning.

Morgendagens Landbrug er noget, du vælger.

Forkæl dine damer med Lely Luna



I forbindelse med service i marts og de kommen de måneder opdateres software på A4 og 
A5 robotter til version 1.13. En del af opdateringen er forbedret måling af fedt og protein i 
mælken på ko-niveau. I den forbindelse nulstilles MQC2 som måler fedt og protein og du vil 
opleve at mælkeydelsen målt i EKM er 0 kg. 

For at få korrekte målinger igen er det vigtigt at du indtaster fedt og proteinmålinger fra 
mejeriet på de to næste målinger du får efter opdateringen. I løbet af 7 – 10 dage vil MQC2 
være kalibreret og fedt- og proteinmålingerne vil igen være normale.
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Opdatering af A4 og A5 til software 1.13 – 
indtast fedt og protein-værdier

Har du spørgsmål til opdateringen generelt kan du kontakte Lasse Sørensen 
på mobil 3060 0488
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Brugerdefineret aftagning – mere fritid og bedre malkning

Har du lyst til at afprøve modulet kan du kontakte en af dine lokale FMS’er: 

Mikael Mortensen, 2328 5088 eller Mette Fjordside, 2328 1601 

Det velkendte modul fra T4C, CTO (’Brugerdefineret aftagning’) er nu 
tilgængeligt i Horizon som en del af advanced-pakken (den pakke man har 
til rådighed i den gratis prøveperiode). Kort fortalt giver CTO mulighed for 
at indstille både hvornår aftagningsproceduren påbegyndes (ved hvilket 
niveau for mælkeflow) og hvor lang tid aftagningsproceduren tager (målt i 
sekunder). 

Effekten af CTO er dels en mere skånsom malkning især i beætninger med 
højt mælkeflow og dermed også basis for et lavt celletal, dels en kortere 
malkning og dermed mere fritid i systemet. 

Brugerdefineret aftagning kræver du har 2. generations MQC (MQC2).
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Smart feeding days er tilbage!

Sæt kryds i kalenderen

10. marts 2020 afholdt vi i Lely Center Tarm den første af to ’Smart Feeding days’ – 
dage, hvor vi satte fokus på optimal fodring i alle besætninger uanset malkesystem. 
Desværre var det jo også dagen for den store corona-nedlukning, og derfor fik vi 
aldrig afholdt den anden planlagte dag.

DET GØR VI NU! Sæt kryds i kalenderen den 4. maj 2022.
 

Mere information om tid og sted følger på facebook og via mail.



Glatte gulve i robotrum udgør en risiko for uheld/ulykker både for 
landmanden, medarbejderen og andre der færdes i robotrummet. Vi oplever 
desværre af og til at en sevicemontør kommer til skade ved et fald på grund 
af glatte gulve i robotrum. 

Vi vil derfor henstille til at gulve i robotrum holdes så skridsikre som muligt. 

Vask med en sæbe der tager bio-film/mælkefedt kan i nogen tilfælde 
afhjælpe problemet, men ofte er selve gulvet glat og her kan sand på gulvet 
hjælpe. Skal belægningen på gulvet fornys er det en god ide at vælge et 
skridsikkert materiale.
 

Mangler du hjælp til valg af gulvtype, kan du kontakte Sten Hansen 
på 2328 6382 
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Pas på vore servicemontører 
– Ha’ fokus på skridsikre gulve
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Martin Sjov
Ny servicetekniker

Martin er 29 år og bor sammen med sin hustru på en 

landejendom ved Skjern. Martin er udlært ved Orla Hansen 

som klejnsmed og har erfaring med at svejse i rustfri. 

Martin startede ved os mandag d. 31-1-22.

Mikael Mortensen
Ny i FMS (Farm management support)

Mikael er 37 år og bor sammen med Majbritt og deres 3 

børn i Spjald. Mikael kommer fra et job i Lely Nordics FMS 

afdeling og er derfor godt bekendt med både T4C og 

Horizon. Mikael har tidligere arbejdet som kvægrådgiver 

både i landboforening og privat. 

Mikael startede hos os 1-3-22 og kan træffes på mobil 

2328 5088.

Nye medarbejdere i Lely Center Tarm
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Opstart af første Vector

16. marts 2022 startede det første Vector anlæg i Lely Center Tarms område op hos 
Johan Bebe på Midtfyn. 

Vi glæder os til følge udviklingen i besætningen med det nye fodersystem. 

Opstartsdagen blev fejret med god forplejning til både dyr og mennesker. 
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Morgendagens Landbrug er noget, du vælger

I ønskes en rigtig god påske

Lely Center Tarm Tlf.: 97 37 57 55
Vennelystvej 9 E-mail: tarm@tar.lelycenter.com
6880 Tarm Web: www.lely.com/tarm

Find os også på Facebook

www.lely.com/tarm
https://www.facebook.com/lelycentertarm/

