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Der er fem regler, du skal huske

Du får mere tid til at tage

Forestil dig, hvordan din bedrift yder

på i forhold til rentabel malkning,

dig af dine køers behov med

sit bedste. Hvad er vigtigt for dig og

uanset om du malker konventionelt

automatisk malkning.

din bedrift?

eller automatisk.

Lely Astronaut

En milepæl inden
for malkning
www.lely.com
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“Generelt ser vi, at køerne
fungerer bedre nu, end de
har gjort tidligere.”

Gør en forskel
Dennis Stentebjerg Hansen
Hofmansgave, Otterup
“Der er ingen tvivl om, at selve driften af
robotten, dvs. hastigheden den påsætter, og
alle funktioner, kører ekstremt hurtigt og
meget driftstabilt.”

Forestil dig at have mere tid til at fokusere på de områder,
hvor du ser de største muligheder, og forestil dig så glæden
ved at have gjort et godt stykke arbejde og at have forbedret
effektiviteten.
Du er måske mest interesseret i at administrere afgræsningen.
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. Og måske kan du få
mere tid til familien? Det er afgørende at have fleksibilitet til at
målrette arbejdskraften – hvad enten det er din egen eller dine
ansattes – mod de områder, hvor den udnyttes bedst og giver
mest værdi!
Forestil dig en måde at drive landbrug på, som du er stolt af.
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Designet til at passe til
køer og landmænds behov
Den nye milepæl inden for koens komfort

Den nye milepæl inden for investeringsafkast

Det er bevist, at køer trives og præsterer virkelig godt i vores

Vi designede et helt nyt system for at kunne producere mælk

system med fri kotrafik. Køerne føler sig godt tilpas takket

væsentligt billigere. Resultatet er den nye hybridarm. Den

være I-flow-konceptet og den rummelige boks. Vi har forbedret

drives af luft, men har intet luftforbrug. Vi har skabt markedets

koens komfort med hybridarmen. Den er mere støjsvag, hurtig

mest energieffektive arm med kun få elektriske bevægelser, der

og præcis. Det forbedrer besøgsadfærden og robotydelsen og

er hurtige og præcise. Vi har investeret i servicevenlighed og

dermed robottens kapacitet.

kvalitetskomponenter.

• Attraktiv for køer: I-flow med rummelig boks

• Reduceret energiforbrug: Den nye hybridarm bruger

• Komfort for koen: præcise og støjsvage armbevægelser
• Yversundhed: skræddersyet kirtelvis malkning

væsentligt mindre energi
• Reducerede serviceomkostninger: udviklet til nem og hurtig
vedligeholdelse med reservedele af høj kvalitet

Den nye milepæl inden for brugervenlighed
Det nye design af den intuitive brugergrænseflade gør det
nemt for alle at forstå automatisk malkning. Skærmen viser

En milepæl inden for malkning
Lely Astronaut A5 er den nye milepæl inden for malkning. Det er en udvikling, der
forener alle vores erfaringer siden vores opfindelse af automatisk malkning for
25 år siden. Vi har observeret køerne og lyttet til vores kunder. Vi har holdt os til en
gennemprøvet praksis, men har samtidig designet et helt nyt system. Kombinationen
af gennemprøvede principper for automatisk malkning og vores fokus på pålidelighed,
brugervenlighed og omkostningseffektivitet har givet et malkesystem, der er det mest
brugervenlige for koen og landmanden.

• Bedre præstation: påsætning sker hurtigere og mere sikkert
og med større rækkevidde

alle relevante oplysninger i et gennemtænkt overblik og giver

En milepæl inden for pålidelighed

hurtig adgang til vigtige funktioner. Det har aldrig været

Jo mere pålidelig Astronaut er, jo mere gavn har du

nemmere at malke en ko for første gang. Under udviklingen af

af fleksibiliteten og den sparede tid. For at opnå en

lely Astronaut A5 har vores ingeniører hele tiden været bevidste

enestående pålidelighed og nyttetid har vi fjernet de kritiske

om, at systemets design skulle være optimalt, hvad angik

komponenter og forlænget andre komponenters levetid. Vores

anvendelighed, tilgængelighed og servicevenlighed.

verdensomspændende testprogram var det mest intensive
nogensinde inden for automatiseret malkning, for at sikre fejlfri

• Let at betjene: let at lære, intuitiv brugergrænseflade

drift under alle forhold. Denne Astronaut er bygget til at skabe

• Let at vedligeholde: god adgang til alle

ro for såvel ko som landmand.

vedligeholdelsesområder
• Let at udføre: den første malkning af nykælvende køer

• Yderst pålidelig: bygget til lang levetid, grundigt
gennemtestet
• Maksimal nyttetid: fejlfri drift, mindre tid på service
• Bevist ydeevne: et gennemtænkt system med ekspertstøtte
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De fem regler
for rentabel malkning
Automatisk malkning giver dig kontrol over malkeomkostningerne. Omkostningerne er faste – der
er ingen variabler såsom arbejdskraft eller nedbrud. Det er forudsigeligt, og det er afgørende for
omkostningskontrol og god økonomisk planlægning.

1

Derfor klarer
Astronautbrugere sig
bedre

Giv køerne
frihed og valg

2

Behandl køerne
med ensartethed

3

Behandl køerne som
individer

4

Optimer
køernes sundhed

5

Mælk skal håndteres
med omhu

Giv køerne et stressfrit miljø med fred
og ro, så de kan udtrykke deres naturlige
adfærd.

Køer bryder sig ikke om forandring.
Rutine og forudsigelighed er afgørende
for en ensartet malkning.

Alle køer er unikke og har derfor brug
for individuel behandling.

Når køerne er sunde, yder de bedre, så
derfor skal sundhedskravene opfyldes.

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

• Fri kotrafik giver koen
mulighed for at følge sin
egen rytme

• Hver ko får mulighed for at
udvikle en ensartet rutine og
rytme

• Yversundheden beskyttes
med skræddersyet malkning
af hver kirtel

• Undgå mælketab under
malkningen

• Den mere naturlige adfærd
gør det nemmere at
registrere koens signaler

• Giver ensartet behandling
ved hver malkning

• Avanceret sensorteknologi
giver mulighed for
kirtelbaseret pulsering

• Hygiejnisk malkning
med børsterengøring og
damprengøringssystemet
Pura

• I-flow og den rummelige boks
gør det tiltrækkende at blive
malket

• Køerne har godt af
laktationsbaserede
malkningsintervaller

• Malkning og fodring
tilpasses automatisk efter
koens individuelle behov

• Sundhedsrapporter i realtid
viser kun de køer, der har
brug for opmærksomhed
• Tidligere behandling på grund
af den smarte kombination af
mælke- og kodata

• Avancerede MQC- og
MQC-C-systemer til
mælkekvalitetskontrol
• Mælkekvaliteten sikres
ved hjælp af nænsom
mælkebehandling

7
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Det er velkendt, at 20 % af besætningen i
gennemsnit kræver 80 % af den arbejdskraft,
der er til rådighed. Til gavn for medarbejdere og
besætning er det derfor vigtigt, at du indretter
din stald på en måde, der forbedrer drivveje,
separation og behandling. Astronaut giver dig
mere end bare malkning ved at skabe et logisk
arbejdsflow.
Det betaler sig at give slip
I et stressfrit og roligt miljø udtrykker køerne sig mere
naturligt. Det gør det nemmere nøjagtigt at registrere alle
former for afvigelser såsom problemer med fertilitet, sundhed
eller klove.

Kun nødvendigt arbejde i besætningen
Jo mere du holder dig fra besætningen, jo mere slapper den
af. Giv dine køer behandling i separationsområderne. Med
sundhedsrapporterne, koværktøjerne og separationslågerne
kan du få køerne til at vente på dig i bestemte områder.

Rutiner til robotmalkning
Du har mulighed for at administrere din besætning med højst
ni kohåndteringer pr. ko pr. laktation. Vores arbejdsflow er
udviklet til robotmalkning og giver dig og dine medarbejdere
de nødvendige værktøjer til at gøre det på den smarteste måde.
En god staldindretning og velgennemtænkte rutiner kan gøre
en stor forskel med hensyn til arbejdseffektivitet.

9
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Bygget
omkring koen
I stedet for blot at automatisere selve
malkeaktiviteterne har vi opbygget et koncept
omkring koen for at sikre, at køerne er villige
til at blive malket i systemet. Vores unikke
robotarm og I-flow-konceptet, der giver
nem ind- og udgang fra boksen, er tydelige
eksempler på denne strategi.
Kovenligt design
Lely Astronauts I-flow-system giver en naturlig måde at malke
på med et kovenligt design. Køerne kan nemt komme ind i
Astronaut ved simpelthen at gå lige ind. Systemet optimerer
komfort. Der er intet, der klemmer eller begrænser koen, og
intet, der skubber hende. Koen står bekvemt og naturligt. Koen
bliver behandlet og håndteret, som hun foretrækker det.

Tæt på besætningen
Koboksens åbne design gør, at koen
bliver i kontakt med den øvrige besætning. Det forbedrer
malkeprocessen, så koen kommer hurtigere igennem, og det
øger robottens kapacitet. Måske besøger hun derfor også
robotten oftere – og bliver malket mere end to gange om
dagen. Det giver fordele i forhold til yver- og kosundhed samt
en større mælkeydelse.

Passer til alle patter
Armens store rækkevidde sikrer en gnidningsfri påsætning
til næsten alle koracer eller køer, hvis patter sidder akavet.
Systemet kalibrerer nemt armens stilling i forhold til hver
enkelt ko ved hendes første malkning. Det giver ikke problemer
for robotten, når yveret ændrer form under laktation.

+4%
Kapacitet
med I-flow

Fri kotrafik
Med fri kotrafik bestemmer koen selv, hvornår hun vil spise, drikke, ligge ned
eller blive malket. Det forbedrer hendes trivsel. Når vi passer på vores køer
og gør en ekstra indsats for deres komfort, kan vi forlænge deres produktive
levetid. En rummelig stald giver også koen mulighed for at udtrykke sin
naturlige adfærd, og det forbedrer hendes generelle trivsel.

LELY ASTRONAUT
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Malkning af en ko bygger oprindeligt på kalvens
diemekanisme og er en afbalanceret proces, der
tager hensyn til mange af koens individuelle
kendetegn. Malkerobotten er blevet det perfekte
værktøj til at malke i overensstemmelse med
koens specifikke – individuelle – behov. Ud
fra mere end 25 års erfaring og data fra flere
millioner køer har Lely Astronaut udviklet sig til
den mest regelmæssige og skræddersyede måde
at malke på.

Kunsten at malke
Malkning i forhold til laktationsstadie

Ensartet påsætning

Måler tæt på yveret

Yverpleje

Forskellige laktationer og laktationsstadier kræver forskellige

Hurtig, ensartet og nøjagtig påsætning er mere afslappende

Mælken kontrolleres af inline-MQC-systemet med hensyn

Når pattekopperne er taget af, bliver patterne sprøjtet

tilgange. Det er derfor, hver malkning bygger på tidligere data

for koen. Det er derfor, en robot er mere egnet til at malke end

til flow, farve, temperatur, laktoseniveau, konduktivitet og

med et plejeprodukt. Den valgfri MQC-C tager en

om den enkelte ko, der gemmes i T4C-managementsystemet.

mennesker. Et lasersystem i tre lag giver den mest nøjagtige

forholdet mellem fedt og protein. Det er afgørende at måle så

somatisk celletalsprøve fra mælken, mens den pumpes.

Således fastsætter systemet automatisk malkningsintervallet

information om patteposition uanset lysforhold og baggrund.

tæt på yveret som muligt for at få nøjagtig data.

Pattekopperne vaskes grundigt med vand inden næste

og beregner den ration, der skal udfodres.

Den kirtel, det tager længst tid at malke, tilsluttes først.

Yver- og patteposition

Minimerer mælketab

Mælken fra hver kirtel overvåges kontinuerligt for at justere

Yver- og pattepositioner gemmes efter hver malkning for

I hver pat er der en lille smule mælk af ringere kvalitet, som

malkeprocessen, sikre mælkekvaliteten og registrere afvigelser.

at øge robottens præstation. Ved hjælp af denne data og

bliver fjernet i løbet af formalkningen. Den hastighed, hvormed

Pulseringen justeres for eksempel for hver kirtel i forhold til

3D-kameraet, der lokaliserer koen nøjagtigt, kan børsterne

koen afgiver denne mælk, varierer – endda fra kirtel til kirtel,

mælkeflow. Når en kirtels mælkeflow falder under et bestemt

nemt finde patterne uden at skulle scanne yveret. Robotarmen

så Astronaut frasorterer altid kun 9 ml mælk pr. kirtel. Det

niveau, bliver pattekoppen fjernet.

skal anbringes, når køerne bliver malket for første gang.

forebygger spild af god, salgbar mælk.

Takket være Nem Første Indmalkning er det nemmere end

Overvågning pr. kirtel

Sikker og effektiv

Sund malkning

Hvis en urolig ko sparker en pattekop af, bliver der omgående

For at øge yversundheden er det vigtigt at holde

lukket for mælkeslangen, og koppen bliver trukket tilbage.

Optimal hygiejne

vakuumniveauet ved patten så stabilt som muligt. Astronaut

Pattekoppen rammer aldrig gulvet. Den pågældende pattekop

Børsterne rengør patterne og yverets underside for optimal

er derfor forsynet med to separate vakuumkredsløb og en

bliver sluttet til igen, mens de øvrige kirtler stadig malkes.

hygiejne og stimulering. Børsternes taktile rengøring stimulerer

vakuumbuffer i armen. Det sikrer et stabilt vakuum ved patten.

nogensinde før.

optimalt med hensyn til mælkens afgivelse. Efter hver malkning
bliver børsterne desinficeret.

malkning og desinficeres for bakterier af det valgfri
damprengøringssystem Pura.

Korteste
malketid!
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Stor armrækkevidde – passer til alle køer
Hybridarmens design og udformning gør Astronaut i stand
til at malke alle slags patter på alle mulige yvere på køer af
forskellig størrelse. Den nyudviklede arm og omdrejningsaksen
sørger for, at pattekopperne holdes i optimal opadvendt stilling
inden for en stor radius. Det er afgørende for hurtig og nøjagtig
påsætning.

Den perfekte balance sparer energi.
Armens hybridteknologi er meget energibesparende. Da
armens vægt overføres til en stor pneumatisk cylinder, skal der
meget lidt strøm til for de elektriske drev at bevæge armen. Et
velgennemtænkt system sikrer denne nemme bevægelse i alle
armens stillinger.

Sikkerhed i første række
Nervøse køer sparker meget kraftigt. Astronauts arm kan
håndtere det. Sparkets kraft absorberes af et hængselssystem
med to gasfjedre i armen. Dette system lader armen give efter
og beskytter koen og alle de elektriske komponenter. Armen
vender altid selv tilbage til malkestillingen.

Hybridarmen

Lige hvor den
skal være!
Mælk er den vigtigste informationskilde,
hvad angår skræddersyet malkning og
oplysninger om mælkekvalitet, koens sundhed
og yversundhed. Inline-sensorerne sidder
så tæt på yveret som muligt for at give
værdifulde, nøjagtige oplysninger. Under alle
omstændigheder skal kapacitet og hygiejne
sættes i højsædet under malkeprocessen.

Derfor er armen hele tiden
i nærheden af yveret, når
der malkes.

Kovenlig

Hurtig og pålidelig

Astronaut A5’s hybridarm malker køerne på en rolig og
afdæmpet måde. Dens støjsvage drift, præcise bevægelser
og hurtige påsætning giver ikke køerne grund til nervøsitet.
Armens store rækkevidde gør det nemt at malke køer
i forskellige størrelser uden at indskrænke pladsen
omkring koen.

Armen er nok robottens vigtigste del. Den er med i næsten
alle malkeprocessens trin. Dens arbejde skal gøres hurtigt
og nøjagtigt uden at forstyrre koen, og derfor skal den være
100 % pålidelig. Armen på A5 opfylder de vigtigste krav til
pålidelighed.

Energivenlig
Astronauts arm bygger på et princip om meget få bevægelser.
Armen bevæger sig ganske lidt, fra den svinger ind under koen,
til den svinger ud igen efter malkning. I den nye hybridarm
drives disse bevægelser elektrisk uden brug af luft, og det gør
den meget mere energieffektiv.

Lavere
energiforbrug

LELY ASTRONAUT
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Nem at bruge
Malkerobottens nemme betjening giver mere arbejdsglæde for dig og dine medarbejdere
og gør systemets muligheder nemme at udnytte, selv med minimal erfaring. Med det
brugervenlige design af den intuitive brugergrænseflade kan du ganske let finde rundt
i robottens funktioner, indstillinger, oplysninger og rapporter. Det har været afgørende
for kontrolpanelet og T4C-managementsystemets succes, at vi har haft tæt kontakt med
brugerne og lyttet til deres erfaringer.

Hurtigt indblik under malkning

Nem Første Malkning

Praktiske funktioner

Du kan hurtigt se, hvilken ko der malkes,
og hvad hendes status er. Du kan for
eksempel se, hvordan de enkelte kirtler
yder, og hvor koen og mælken kommer
hen efter malkning. Kontrolfunktioner
såsom drivveje og mælkens destination
styres med et enkelt klik.

Det har aldrig været lettere at malke
en nykælvende ko for første gang. Alle
funktioner er samlet på ét display, så du
bare skal anbringe armen tæt på yveret.
Når du ser de forreste patter, skal du
blot trykke på påsætningsknappen. Hvis
det er nødvendigt, kan du give ekstra
kraftfoder ved hjælp af foderknappen, så
hun føler sig godt tilpas.

Servicering af systemet skal gøres
dagligt. Den brugervenlige serviceskærm
giver dig adgang til alle de nødvendige
funktioner. Du skal bare trykke på en
knap for at sætte armen i servicestilling
og trykke på en anden knap, når du er
færdig og klar til at malke igen.

Nem adgang
Astronaut A5 er designet til at give nem adgang til alle dele.
Det mindsker den tid, der bruges på vedligeholdelse og giver
mere nyttetid.

9.1

Gennemsnitlig
brugervenlighedsscore
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Centralenhedens nye brugervenlige design giver mere plads,
mindsker servicetiden og gør det nemmere at anbringe
beholdere.
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Fokus udelukkende
på køer, der har brug
for opmærksomhed,
stammer fra
automatisk malkning.
Du får ro i sindet med et godt overblik over
din besætning, når dine køer er sunde, og
alt går godt. Det er lige præcis, hvad Lely
T4C-managementsystemet handler om. Det
giver dig indblik i din gårds drift, uanset hvor
du er. Den separerer de køer, der har brug for
opmærksomhed og giver dig tydelige rapporter
og opgaver. Den hjælper med at strukturere
arbejdet, og med tre klik får du oplysninger
om alt lige fra et samlet besætningsoverblik
til enkelte køer, der kræver opmærksomhed.
T4C sætter dig i førersædet.
T4C: designet til automatisering
Dette managementsystems indretning er enestående, fordi
det stammer fra automatisk malkning. Det er designet til
at kombinere data fra forskelligt udstyr og giver dig nyttige
oplysninger. Det giver dig mulighed for at kontrollere det
tilsluttede udstyr og justere indstillinger. T4C kan også
slutte sig til andre systemer og udveksle data, og det gør
livet nemmere.

Lely T4C: designet til dig
Tre trin til koniveau

Holistisk bedriftskoncept
Foderrapporterne er nok de bedste eksempler på
T4C-systemets styrke. Data fra fodringssystemet
Vector sammensættes med oplysninger fra Astronaut
og smarttags. Resultatet får du i klare nøgletal om
fodereffektivitet og foderindtag.

Tjek dit dashboard

Gå til rapporten for at få mere
at vide om de undtagelser, du
skal administrere.

Få alle koens oplysninger
i kokortet, hvis det er
nødvendigt.

19
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T4C-værktøjer,
der gør livet lettere
er

Dit dashboard

g
illin

Hver landmand har sin egen tilgang til at drive sin virksomhed.
Du kan skabe dit eget dashboard ved at vælge de nøgletal, der
er mest relevante for dig. Nøgletallenes tydelige visning gør dig i
stand til hurtigt at se, om alt går godt, eller om der er noget, du
skal gøre.

tom
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A

Sundhedsrapport
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Vores sensorer
genererer data,
T4C giver indblik

Den er nok T4C’s mest værdsatte værktøj. Denne avancerede
rapport er meget nøjagtig og viser kun de køer, der kræver
opmærksomhed. Sundhedsrapporten analyserer og kombinerer
data fra alle sensorerne og giver en sundhedsvurdering baseret
på seks forskellige parametre.
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Klar til behandling

Systemet og dets sensorteknologi ser, lytter, lugter og
smager meget nøjagtigt og kan håndtere mange flere
oplysninger, end et menneske kan. Du får den analyserede
data i form af værdifulde oplysninger, der fremhæver de
køer, der virkelig kræver opmærksomhed. Det gør dig i
stand til at arbejde effektivt uden at forstyrre flokken.
Resultatet er en højere mælkeydelse per arbejdstime.
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Fra strategi til praksis
Du bør bruge mest tid på de køer, der har brug for din opmærksomhed. Det er
derfor, en gård ikke kan drives fra et kontor alene. Lely T4C har to grænseflader –
en til strategisk arbejde og en til praktisk arbejde. T4C’s kontorversion er bekvem
i kraft af sin store skærm, der giver et perfekt overblik med hensyn til analyse,
indstillinger og strategisk beslutningstagning. Den mobile T4C InHerd-version giver
dig hurtigt overblik over alle nødvendige oplysninger og de værktøjer, du skal
bruge til at kontrollere, reagere og optimere med. Hvor som helst, når som helst.

Du kan få de behandlingskrævende køer til at vente på dig i det
rigtige øjeblik. Her kan T4C hjælpe dig på mange måder. Med
automatisk styrede drivveje kan du knytte opgaver og rapporter
til forskellige separationsområder. Køerne bliver automatisk ført
til det valgte område efter malkning.

Indstil tider for afgræsning
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Fastsæt tidsrummene for dine køers afgræsning i forhold til
malketiderne. T4C’s indstillinger er nemme at ændre, så du kan
udføre din afgræsningsstrategi ved hjælp af selektionsboksen
Grazeway.

Kontroller alt udstyr
T4C er grænsefladen mellem dig, dine køer og alt det
udstyr, der er sluttet til i stalden.

Tilslut alt udstyr
Automatisering giver dig mange muligheder, når du kombinerer
data fra alle de forskellige systemer på din bedrift. Tænk på
dataudvekslingen mellem fodringssystemet Lely Vector og
Astronaut. Nu får du endelig direkte gavn af dine køers udfordrede
ration. Du kan endda få forbindelse til eksterne databaser.

Tæt opsyn efter kælvning
Køer, der lige har kælvet, kræver nøje opmærksomhed for at
sikre, at deres laktation kommer i gang så godt som muligt
Sammen med den rigtige Lely Qwes-tag lægger T4C hurtigt mærke
til afvigelser og sender dig en advarsel, så du omgående kan
gribe ind.

Forøg robottens ydelse
Se, hvordan du kan optimere robotydelsen med et godt overblik
over robottens nøgletal. Det hjælper dig til at finde muligheder,
hvormed du kan analysere og optimere malkeprocessen i forhold
til for eksempel bokstid, ledig tid og malkehastighed.
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Hvor ser du dine
muligheder?

Føj præcision til reproduktion
Vil du vide, hvornår insemineringstidspunktet er ideelt?
Tilvalg: Reproduktion

Har du styr på koens sundhed?
Tilvalg: Koens sundhed
Plejer du køernes yvere?
Tilvalg: Yver

Vil du gerne fodre den ideelle ration til dine køer?
Tilvalg: Fodring

Vil du gerne sætte dine køer
på græs?
Tilvalg: Afgræsning

Plejer du køernes fødder og ben?
Tilvalg: Klovsundhed

Byg din egen Lely Astronaut
Du ved, hvad der er bedst for din bedrift. Sæt
denne viden sammen med vores erfaring
inden for automatisk malkning. Træf dit valg,
og byg din egen Lely Astronaut specifikt efter
dine mål.

Lad os hjælpe dig med innovative løsninger, der opfylder
dine fremtidige eller nuværende krav. Det er derfor dine
mål er vores mål. Vi vil hjælpe dig med, at finde de bedste
værdinyttige løsninger. Det langsigtede forhold med vores
landmænd er baseret på tillid. Vi vil vide, hvad der driver
vores kunder, og hvad I mener, er det vigtigste. På den måde
kan vi levere tilpassede løsninger, som er udviklet specifikt til
jeres bedrifter. Morgendagens Landbrug er noget, du vælger.
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Fokus på fodereffektivitet

Kontrol over
yversundhed

Føj præcision til
reproduktion

Tilvalg: Fodring

Tilvalg: Yverkontrol

Tilvalg: Reproduktion

Foder er en af de væsentligste omkostninger
for en mælkeproduktionsbedrift. For at optimere fodereffektivitet er det derfor vigtigt at fodre
hver ko i overensstemmelse med hendes aktuelle behov. Fodringstilvalget giver mulighed for
at udfodre mere avancerede rationer eventuelt i
kombination med flydende foder.

Kvalitetsmælk kommer fra et sundt yver.
Få klart 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 reducer dine omkostninger.

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

Hovedfordele ved fodringstilvalget:

Hovedfordele ved tilvalget Yverkontrol:

Hovedfordele ved reproduktionstilvalget:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Giv køerne foder efter behov
Forbedret fodereffektivitet
Sundere køer
Få færre foderudgifter
Kræver mindre arbejde til fodring og kontrol

Bedre yversundhed
Forbedret mælkekvalitet
Mere effektiv mælkeproduktion
Færre omkostninger til behandling

Højere drægtighedsprocent
Flere vellykkede insemineringer
Sparede omkostninger til arbejdskraft og sæd
Kortere kælvningsinterval

Fodringstilvalget omfatter:

Tilvalget Yverkontrol omfatter:

Reproduktionstilvalget omfatter:

•
•
•
•

• Somatisk celletal og temperaturkontrol pr. kirtel med MQC-C
• Lely Pura-damprengøring efter hver malkning

•
•
•
•

Dynamisk fodringssoftware
Sekundær foderautomat
Lely Titania-dispenser til flydende foder
Fodersensor

Langdistance-tags
Gravitor-vejegulv		
Separationslåge
T4C-reproduktionsmodul
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Kend
dine køer

Optimer
klovsundhed

Støt din
afgræsnings
strategi

Tilvalg: Koens sundhed

Tilvalg: Klovsundhed

Tilvalg: Afgræsning

Dette tager sig af dit mest værdifulde aktiv:
dine køer. Sunde køer sparer dig tid og penge
og driver mælkeproduktionen. Få mere
kontrol over koens sundhed, og tag de rigtige
beslutninger med avancerede sensorer og
brugervenlig information. Det hjælper med til at
sikre din omsætning.

En god klovsundhed er vigtig for køernes
velfærd og for mælkeproduktionsbedrifter. Koen
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 Meteor-konceptet til klovsundhed bliver
klovsundheden forbedret på en bæredygtig,
dyrevenlig og sikker måde.

Afgræsning er den mest naturlige måde for
koen at spise på. Det har en positiv indflydelse
på koens sundhed og velfærd. Få sunde, glade
køer på marken, mens du har fuld kontrol over
din mælkeproduktion. Afgræsning er i stigende
grad en social forventning, da samfundet
forventer at se køer på marken.

Hovedfordele ved tilvalget Koens sundhed:

Hovedfordele ved tilvalget Klovsundhed:

Hovedfordele ved tilvalget Afgræsning:

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Mere effektive rutiner
Forbedret kosundhed og mælkeproduktion
Færre dyrlægeudgifter
Mindre arbejdsbyrde

Forbedret mobilitet for køerne
Færre dyrlægeudgifter
Ingen ekstra robottid
Forbedret kosundhed og mælkeproduktion

Køerne skal ikke inddrives
Der spildes ikke tid på at vente i opsamlingsområdet
Køerne får mere tid til at spise, hvile og blive malket

Tilvalget Koens sundhed omfatter:

Tilvalget Klovsundhed omfatter:

Afgræsningstilvalget omfatter:

• Langdistanceovervågning af drøvtygning
• Halsremme og vægte
• Målinger og analyse af fedt, protein og laktose

•
•
•
•

•
•
•

Lely Meteor automatisk klovvask
Lely Meteor mobil klovvasker
Farm Management Support-rådgivning
Plejeprodukter fra Lely Consumables

Lely Grazeway ISO selektionsboks*
Grazeway R returboks til ISO-genkendelse
Farm Management Support-rådgivning
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Lely Center

Din partner i dag og i morgen
Lely Center er din partner inden for automatisk malkning og fodring. Lely har i løbet af årene
opbygget et omfattende netværk af specialister, som kombinerer deres erfaring inden for
automatisk malkning med lokalkendskab. Deres hovedformål er at hjælpe dig til at få fuld gavn
af dit Lely-udstyr.
Skræddersyet service og support
Hvert Lely Center tilbyder service og support i
overensstemmelse med kundernes specifikke ambitioner og
virksomhedskrav. Lely Life Cycle Services opfylder disse behov
med skræddersyet levering. Det giver vores kunder ro i sindet,
da det sikrer kontinuitet. De får gavn af udstyrets optimerede
præstation og gennemskuelige omkostninger.

Udover udstyrets levetid
Lely Life Cycle Services er et samlet løsningskoncept med
produkter og tjenester, der imødekommer landmændenes
behov både under og efter udstyrets levetid. For at holde dette
løfte består konceptet af forskellige serviceprodukter, der enten
sælges separat eller helst som et sæt af tjenestemoduler.

Farm Management Support – for at optimere
din bedrift efter dine ønsker
Farm Management Support har et eneste mål: at optimere
vores staldkoncept på din bedrift – efter dine ønsker. Du får
vejledning før, under og efter installation af dit nye udstyr. Når
udstyret er kommet op at køre, hjælper vi dig med at optimere
din bedriftsledelse.
Lelys serviceaftale omfatter fire niveauer af Farm
Management Support. Fra reaktiv onlinesupport til proaktiv og
intensiv vejledning på stedet. Serviceniveau 3 er standard for
hver landmand i det første brugsår. Efter det første år kan du
vælge et andet serviceniveau i forhold til din bedrifts behov.

Teknisk servicesupport døgnet rundt alle ugens
dage – support til mest muligt ro i sindet

Lely Consumables til daglige behov, der
understøtter en gnidningsløs, rentabel drift.

Vores teknikere taler branchens sprog i kraft af specialiseret
oplæring og praktisk erfaring. Alle teknikere har god forståelse
for bedriftens historie, forhold og udstyr. Derfor kan de hurtigt
træffe de rigtige beslutninger og løse eventuelle problemer.

Lely tilbyder et bredt udvalg af førsteklasses forbrugsprodukter
og sliddele designet specifikt til Lely Astronaut. De sikrer
sammen med vores tekniske service og Farm Management
Support en gnidningsfri, rentabel drift på gården ved at
forbedre dyrevelfærd, mælkekvalitet og dit Lely-udstyrs levetid.

Vi tilbyder fire dækningsniveauer med teknisk
service:
1.	Forebyggende vedligeholdelse
2.	Reparation og forebyggende vedligeholdelse
3.	Fuld dækning
4.	Øget dækning
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Lely opstartssupport

De rigtige skridt på det rigtige
tidspunkt
På grundlag af 25 års praktisk erfaring har Farm Management Support udviklet retningslinjer og
protokoller for at give en støt, solid indlæringskurve med den rigtige information på det rigtige
tidspunkt. På den måde bliver alle relevante emner diskuteret, og du får oplæring, som det passer
dig, så overgangen til automatisk malkning bliver så problem- og stressfri som muligt.
Din Farm Management-rådgiver følger de fastlagte trin og
aktiviteter sammen med dig i løbet af en periode på 6 måneder
før, under og efter den faktiske opstart. Denne periode
omfatter seks kontaktmøder til diskussion af forskellige emner
fra (daglige) rutiner, T4C-managementprogrammet, InHerd
og køernes forberedelse til fri kotrafik og fodring. Efter hver
kontakt med FMS får du en digital rapport med videnskort, der
passer til emnet. På den måde kan du gennemgå aktiviteter og
viden i dit eget tempo.

Dagen for opstart

Management

Fremskridt og tilfredshed

Vi begynder med en præsentation af Farm Management
Support. Hvad kan vi forvente af hinanden i de kommende
6 måneder. Vi snakker om dine personlige mål og mål for
bedriften. Vi diskuterer emner som kosundhed, fodring og
(daglige) rutiner på din bedrift og præsenterer dig for fri
kotrafik, PMR-fodring og de daglige rutiner i forbindelse med
automatisk malkning.

Med en tur rundt på gården og kontrol af T4C diskuterer vi den
aktuelle status. Vi gennemgår dine (daglige) rutiner, resultater
fra mælkeprøver og alle tilgængelige værktøjer. Vi spørger ind
til, om du er tilfreds, om vi har nået vores mål, og om du har
flere spørgsmål. Når opstartsperioden er slut, begynder vi på
næste trin. Du vil blive kontaktet med henblik på et samarbejde
om din bedrifts optimering, med det serviceniveau du ønsker.

Sammen udfører vi en sidste kontrol, gennemgår malke
robottens rutiner, grupperer køerne og begynder at malke.

Fri kotrafik
Køerne vænner sig til Astronaut kort efter opstart. I fællesskab
finpudser vi T4C-managementprogrammet, indfører fri
kotrafik og forklarer mælkens prøvetagningsproces. Igen har
du mulighed for at stille spørgsmål.

T4C og forberedelse

4 uger
inden
opstart

1 uge
inden
opstart

Opstart

Trin 6

1 uge
efter
opstart

12 uger
efter
opstart

Fremskridt og tilfredshed

15 uger
inden
opstart

Trin 5

Fri kotrafik

Trin 3

Dagen for opstart

Trin 2

Slutkontrol ‘Astronaut’

Dag og tidspunkt for opstart fastsættes. Vi kontrollerer
sammen, om alt er gjort klart, og du kan få svar på eventuelle
yderligere spørgsmål. Vi er klar til opstart.

Trin 1

T4C og forberedelse

Slutkontrol

Trin 4

Management

Vi viser, hvordan du forbereder dine køer, herunder hvordan
du sætter halsremme fast og barberer yvere og haler. Vi
giver en introduktion til T4C-managementprogrammets
struktur. For eksempel hvordan du indtaster data om blandt
andet respondernummer, medicin og køer, der skal kælve. Vi
gennemgår også dagen for opstart og diskuterer, hvad du skal
forberede i kronologisk rækkefølge.
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Lely Astronaut
ekstraudstyr
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Robotmalkesystemet Lely Astronaut er designet med særligt fokus på optimalt
velvære for både dig og din besætning. Med det i mente har vi suppleret vores
malkerobot med en række usædvanligt nyttigt ekstraudstyr.
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“Brugervenligheden på den
nye Lely Astronaut A5 er
ekstremt god.”

Gør en forskel
med den næste milepæl inden for malkning
Nogle mælkeproducenter justerer ved køernes rationer eller prøver at optimere fodereffektiviteten. Du kan måske bedst lide at
drive markerne eller måske holder du mest af avlsdelen ved besætningsadministration. Uanset hvad du holder mest af eller er
bedst til, så skal du altid bruge dit talent, hvor det gavner mest. Dit Lely Center opfordrer dig til at udforske dine ambitioner og
mål. Kontakt os og del dine personlige ønsker eller forretningsmål for at gøre en forskel.

Gør en forskel med dit Lely Center
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery,
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Lely forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til varemærkerne. Enhver uautoriseret brug af Lely-ejede
varemærker eller enhver brug af et varemærke, der til forveksling ligner eller kunne skabe forveksling med et
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fra dem, som er illustreret i dette dokument. 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
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